
بمنظور جلوگیری از شیوع کرونا صورت گرفت؛

آغاز عملیات ضد عفونی معابر و 
بوستان های شهر المرد

کشف ۱۹ دستگاه استخراج ارز 
ديجیتال در گراش

در کارگروه سالمت شهرستان المرد مطرح شد:

آخرين اطالعیه های ستاد آگاه سازی و پیشگیری از 
شیوع ويروس کرونا اطالع رسانی شود
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بانک مرکزی برای حمايت از 
کسب و کارهای آسیب ديده 

از کرونا چه کرد؟ 

بذرافشان:

مهمترين دارايی مان 
اعتماد مردم است

استاندار فارس در جلسه کارگروه سالمت:

استان فارس در مقايسه با 
میانگین کشوری وضعیت 

مناسبی در مبارزه با
 کرونا دارد

مقام معظم رهبری: 

روز درخت کاری، هم مژده ی 

بهار است و هم يادآور اهّمّیت 

پوشش گیاهی در کشور است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860311026000166 مورخـه 98/10/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای فرج اله فـدوی فرزنـد عبدالعزیز 
به شـماره شناسـنامه 12 صادره از الرسـتان و شـماره ملی 6499908657 در ششـدانگ سـه باب مغازه تجاری به مسـاحت 139/74 
متـر مربـع دارای پـالک 12 فرعـی از 12855 اصلـی مجـزا شـده از پـالک 12855 اصلـی واقع در  بخـش 18 فارس حـوزه ثبت ملک 
شـهر خنـج ،ضلـع غربـی خیابـان امـام ازکـه از طریق ارث به ایشـان رسـیده ، محـرز گردیده اسـت . لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1       تاریخ انتشار دوم : 98/12/17

361                      عبداهلل جهان پور عمله ريیس ثبت اسناد و امالک خنج

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون بـه موجـب رای شـماره 1394603110290001747 مورخـه 94/05/28 هیات قانـون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک باب خانـه تحـت پـالک  1231/3320 بـه مسـاحت 170/14 متـر مربع واقـع در فراشـبند بخش 
8 فـارس در مالکیـت آقـای سـیروس اژدری فرزنـد حسـین به شـماره شناسـنامه 699 قرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتـی تحدید 
حـدود پـالک اصلـی پـس از انتشـار آگهی تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالک و برابر دسـتور تبصـره ماده 13 
قانـون تعییـن تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حـدود پالک موصوف روز شـنبه مورخـه 99/01/17 
سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله ایـن آگهی از کلیـه صاحبان امـالک مجاور 
دعـوت مـی گـردد کـه در وقـت مقـرر در محـل وقـوع ملک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقی پـالک مذکور 
ادعایـی دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریخ تنظیـم صورت مجلـس تحدید حـدود به مـدت 30 روز به 

اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهی : 1398/12/17                 تاریخ تحدید حدود : 1399/01/17

امید حسینی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 
م الف /87

عسل طبیعی جنوب 
عرضه کننده عســل کنار  به 

صورت عمده و خرده 
عالمرودشت روستای کمالی 

اسدیان پور 
09171847010

تراکم باالی ملخ های صحرايی در استان فارس
المرد و مهر صدر نشین شهرستانهای درگیر 

اگهی حصر وراثت
آقای  بهرام قاسمی دارای شناسنامه 7 به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان شکر 
 اهلل قاسمی به شماره 159 در تاریخ 95/3/28 در اقامتگاه دایمی خود در اسیر بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به

1-بهرام قاسمی متولد 1339 ش ش 7 صادره از مهر پپسرمتوفی
2- الیاس قاسمی متولد 1348 ش ش 888 صادره از مهر پسر متوفی

3- مهدی قاسمی متولد 1352 ش ش 2679 صادره از مهر پسر متوفی
4- عبدالعزیز قاسمی متولد 1366 ش ش 207 صادره از مهر پسر متوفی

5- عبدالخالق قاسمی متولد 1369 ش ش 3560045843  صادره از مهر پسر متوفی
6-آمنه قاسمی متولد 1336 ش ش 658 صادره از بوشهر دختر متوفی

7- معصومه قاسمی متولد 1342 ش ش6 صادره از مهر دختر متوفی
8- زبیده قاسمی متولد 1345 ش ش840 صادره از مهر دختر متوفی

9- طیبه قاسمی متولد 1352 ش ش 1024 صادره از مهر دختر متوفی
10- طاهره قاسمی متولد 1368 ش ش 2 صادره از مهر  دختر متوفی

11- راضیه قاسمی متولد 1355 ش ش 1135 صادره از مهر دختر متوفی 
12 مرضیه عیبجو متولد 1315 ش ش 428 صادره از مهر زوجه متوفی 

13- فاطمه رمضانی متولد 1342 ش ش 77 صادره از جهرم زوجه متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد                     دفتر شورای حل اختالف اسیر
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بذرافشان:
مهمترين دارايی مان اعتماد 

مردم است
مدیــرکل کمیته امداد اســتان فارس با بیــان اینکه این 
نهــاد از نمودهای بارز خدمت به محرومان توســط نظام 
اسالمی ست، مهمترین ســرمایه و دارایی با ارزش کمیته 
امداد و جمهوری اســالمی ایران را اعتمــاد قاطبه مردم 

نست. دا
با ایسنا گفت: بزرگترین  محمد بذرافشــان در  گفت گو 
ســرمایه ما اعتماد مردم است، مردم پشــتوانه و دلگرمی 
مــا در کنار حمایت های مقــام معظم رهبری حفظه اهلل و 

است. مسئوالن 
 ۱۴ وی ضمن تبریک ســالروز تشــکیل کمیته امداد در 
اســفند ۱۳۵۷ گفت: کمیته امداد با توجه به رویکرد الهی 
برای حمایت  امام خمینــی)ره(  گونــه حضرت  پیامبر  و 
از محرومین، مســتضعفین و فقرا کمتــر از یکماه پس از 

شد.  تاسیس  انقالب  پیروزی 
وی با توجه به ماهیت مردمی بودن این نهاد خاطر نشــان 
کرد: امــروزه مفتخریم در اقصی نقاط کشــور در عرصه 
هــای مختلف اقتصــادی، فرهنگی و اعتقــادی و غیره، 

کمیته امداد توانســته منشا خیر و برکات باشد. 
مدیــر کل کمیته امداد خانواده هــای نیازمند را  تحت 
دو سطح تعریف کرد و گفت: ســطح اول خانواده هایی 
هســتند که تحت حمایت و معیشــت بگیر هســتند کد و 
شناســه دارند و ســطح دوم خانواده هایــی که کد و و 
شناســه ندارند گرچــه نیازمندی آنها بــرای کمیته امداد 
محرز اســت ولی بنا به شــرایطی شــرایط تحت حمایت 
بــودن را ندارنــد؛ قطعــا اینها بصورت مــوردی تحت 

می گیرند. قرار  حمایت 
بذر افشــان با اشــاره به آمار کمیته امداد از ســال ۹۵ 
تاکنــون گفت: میــزان صدقه دریافت شــده از مردم و 
خیرین در چهار ســال گذشته علی رغم رکود و مشکالت 

اقتصادی بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان بوده اســت.
او افــزود: این میزان صدقه در طی مدت ســی و هفت 
ســال گذشــته که توســط مردم و خیرین به نیازمندان و 
مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد به ســرانجام رسید 

معادل ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده اســت. 
وی میزان رشــد  کمک های مردمی درحوزه اکرام ایتام 
را حــدود ۱۵۷ درصد اعالم کرد و گفــت: میزان کمک 
 ۹۴ های مردمی در طرح اکرام ایتام تا پایان ســال پایان 
بالــغ بر ۲۸ میلیارد تومان بوده اســت اما امروز این رقم 
به ۷۲ میلیارد رســیده است یعنی حدود ۱۵۷ درصد رشد 
نســبت به ۱۶ سال گذشــته و این حاصل اعتماد مردم و 

نگاه مثبت آنها به کارکرد کمیته امداد امام)ره( اســت. 
مدیر کل کمیته امــداد همچنین میزان کمک های مردمی 
۷.۱ دهم  ۹۴ معادل   تا پایــان  نیکــوکاری را  در حوزه 
میلیارد تومان دانســت و گفت: از ســال گذشته تاکنون 
این مبلغ ۲۳ امیلیارد تومان افزایش پیدا کرده اســت یعنی 

است.  شده  برابر   ۳ حدودا 
 ۲۱ ۹۴ را  بذرافشان زکات دریافت شده از مردم تاپایان 
میلیــارد ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفــت: زکات دریافتی 
امروزه ۶۵ میلیارد تومان اســت وی همچنین میزان وجوه 
دریافت شــده از مراکز نیکوکاری را در ۲۲۰ مرکز استان 
فارس را امروزه ۵۳ میلیارد تومان دانســت که رشد چشم 

گیری نســبت به سنوات قبل  داشته است. 
مدیر کل کمیته امداد شــفاف ســازی را اولویت کمیته 
برای  امداد عنــوان کرد و گفــت: مدل هــای جدیدی 
رســاندن کمک خیرین به مددجویان تحت پوشش در نظر 
گرفته شــده که در این روش جدید کمک خیرین به طور 
مســتقیم به مددجویان اهدا می شود و وظیفه کمیته امداد 

فقط معرفی مددجویان و تســهیل گری است.
بذرافشــان از عدم دخالــت اداره کمیته امداد در روند 
رســیدن کمک به مددجویان و تقلیل نقش کمیته به سطح 
واســطه گری اشــاره کرد و گفت: به طور مثال مجموعه 
کمیته امداد برای این منظور در ســاخت و ســار مسکن 
برای مددجویان فقط نقش تســهیل گری داشته است این 
باعث انقالبی در حوزه مســکن شــد، به این صورت که 
زمین، انشــعابات رایگان، و عوارض رایــگان را فراهم 
و در اختیــار خیر قرار داده میشــود و خیر کار را ادامه 
می دهد در نهایت کلید و ســند منزل مسکونی توسط خیر 

می شود.  داده  تحویل  مددجو  به 
۴۰۰ واحد مسکونی  وی گفت: سال گذشــته یک هزارو 
۴۰۰ دســتگاه آن در عید غدیر  نیازمندان توزیع که  میان 
بین نیازمندان واجد شــرایط اهدا شــده است و امسال با 
وجود افزایش لجام گســیخته قیمت ها در بازار مسکن و 

ساخت و ســاز یک هزار واحد مسکونی توزیع می شود.
مدیــر کل کمیته امداد ضمن اعالم نقش واســط معرف 
بیان کرد: در حال حاضر کمیته پولی از خیرین  این اداره 
دریافت نمی کند، به طور مثال طرح اکرام ایتام اســت نیز 
در مدل جدید تغییر روش داده شــده است و مبلغ کمک  
واریز می شود  به حساب مددجو  به طور مســتقیم  خیرین 
در حالی که در گذشــته این مبلغ ابتدا به حساب پشتیبان 

شد. می  واریز 
 ۱۷ ۱ آذر امســال تا تاریخ امروز  بذرافشــان گفت: تا 
هزار حامی ۳۳ هزار نفر از مشــموالن طرح اکرام ایتام و 

شدند.  متقبل  را  محسنین 
اعتماد ســازی و شــفاف ســازی را قدمی در  این  او 
برداشتن موانع برای رســاندن کمک خیرین به مددجویان 
دانســت و گفت: در مدل جدید خیر به طور مستقیم نتیجه 
کار خود را می بیند که این خود ســبب اعتماد دوچندان 
آنها بــه مجموعه کمیته امداد و بهــره بردن نیازمندان از 

بود. خواهد  ها  کمک  این 

2اخباراستان

 سخنگو و معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: 
شــمار افرادی که به ویروس کرونا در استان فارس 
مبتال شــده اند با افزایش ۱۴ نفری ، به ۴۹ نفر رسیده 

است.
عبدالرسول همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان 
کرد: هفت شهرستان در استان فارس دارای افراد مبتال 
به ویروس کرونا هستند که از این شهرستان ها می توان 
به شیراز، الر، نیریز، خرمبید، فسا، استهبان و کازرون 

نام برد
وی در خصوص توزیع بیماران در سطح استان اعالم 
کرد: شهرستان شــیراز به واسطه دارا بودن جمعیت 
بیشتر ۷۰ درصد بیماران مبتال به بیماری کرونا در این 
شهرستان وجود دارد و ۳۰ درصد نیز مربوط به سایر 

شهرستان های استان فارس است.
همتــی در خصوص افرادی که از این بیماری فوت 
شده اند نیز یادآور شد: تنها دو مورد که یکی مربوط به 
شهرستان شیراز و دیگری مربوط به شهرستان نی ریز 

بوده که هردوی این افراد فوت شده اند.
وی متذکر شد: بیشتر افرادی که به بیماری کرونا در 
استان فارس مبتال شــده اند از مردان بوده و تنها ۴۸ 
درصد افراد را زنان تشــکیل می دهد البته ۴۲ درصد 
از افرادی که به بیماری کرونا در اســتان فارس مبتال 

شده اند بیش از ۵۰ سال سن داشتند.
همتی در خصوص وضعیت عمومی افراد نیز تاکید 
کرد: با توجه به تمهیداتی که در بیمارستان علی اصغر 
علیه السالم در نظر گرفته شــده تمام افرادی که در 

این بیمارستان بستری بوده اند حال عمومی آنان خوب 
بوده و تعــداد افرادی هم که در منازل تحت قرنطینه 
خانگی بودند نیز حــال عمومی آنان خوب گزارش 

شده است.

تراکم باالی ملخ های صحرايی در 
استان فارس

المرد و مهر صدر نشین شهرستانهای درگیر 
از زمان حمله ملخ ها به اســتان تاکنون خسارتی به 
مزارع فارس وارد نشــده اما اگر وضعیت به همین 
صــورت پیش برود، احتمال خســارت به باغات و 

مزارع و گسترش آفت در کل استان وجود دارد.
ملخ های صحرایی  تســنیم،  گزارش خبرگزاری  به 
مهمانان ناخوانده ای هســتند که از سال گذشته در 
ایران حضور پررنگ تری داشــتند، این ملخ ها از شبه 
جزیره عربســتان، امارات و عمان به ســمت ایران 
حرکت کردند و چندین اســتان را در فصل زمستان 

درگیر کردند. 
امســال نیز این ملخ ها دوباره از اواخر آذرماه وارد 
ایران شدند و استان های کرمان، سیستان و بلوچستان 
و اکنون نیز هرمزگان، بوشهر و استان فارس را درگیر 

خود کرده اند.
 براســاس اعالم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور 
سال گذشته ۷۵۰  هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
سم پاشــی شده که امســال با توجه به هجوم ملخ ها 
پیش بینی می شود به بیش از یک میلیون هکتار برسد. 
به گفته محمدرضــا درگاهی اســتان های جنوبی 
هرمزگان، بوشــهر، فارس و سیســتان و بلوچستان 
درگیر هجوم ملخ های صحرایی شده اند که در مرحله 
نخست مبارزه تا دهم اسفندماه بیش از ۹ هزار هکتار 
از اراضی سمپاشــی شده که بیشــتر آن ها در استان 

هرمزگان بوده است.
استان فارس نیز از اســتان هایی است که درگیری 
زیادی با ملخ های صحرایی دارد و به گفته حمیدرضا 
دبیری، مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی فارس 
نزدیک به هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان 
سم پاشی شده که در شهرستان های المرد و مهر بوده 

است. 
مبــارزه در اســتان فارس از مرز هــزار هکتار 

گذشت 
دبیری در گفت وگو با تســنیم اعــالم کرد که روز 
گذشته یک دسته بزرگ ملخ به شهرستان المرد هجوم 
آورده که توســط تیم های جهاد کشاورزی ردیابی 
شده و از نخستین ســاعات بامداد تا شب سم پاشی 

انجام شده است. 
به گفته وی با این میزان سم پاشی، مبارزه با ملخ در 
استان فارس از مرز هزار هکتار عبور کرده و همچنان 
هم ادامه دارد. دبیری معتقد اســت که بدون کمک 
کشاورزان مبارزه با ملخ ها میسر نیست و کشاورزان 

نیز باید خود وارد میدان شوند. 
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان فارس از 
در اختیار قرار دادن ســم رایگان به کشاورزان خبر 
می دهد و می گوید: کشــاورزان باید با اســتفاده از 
ســم پاش های خود و پایش روزانه مزارع و باغات 

سرمایه خود را از هجوم ملخ حفظ کنند. 
احتمال گسترش آفت ملخ در استان فارس 

وی درباره درگیری دیگر شهرستان ها می گوید: در 
حال حاضر تنها المرد و مهر درگیر هســتند هر چند 
روز گذشــته دسته کوچکی در مرز الرستان و المرد 
دیده شده اما هنوز این شهرستان آلوده نشده است. 

به گفته دبیری شهرســتان های همجوار المرد و مهر 
نظیر قیروکارزین و خنج هم مرتب پایش می شــود 
اما هنوز آلودگی در آنها دیده نشده اما با این تراکم 
جمعیت ملخ هیچ بعید نیست که تعداد شهرستان های 
درگیر افزایش یابد و حتی بیش از سال گذشته شود. 
به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی استان 
فارس هنوز خســارتی به مزارع استان فارس وارد 
نشــده اما اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، 
احتمال خسارت به باغات و مزارع و گسترش آفت 

در کل استان وجود دارد. 
وی درباره دمای مناســب برای زندگی و تکثیر ملخ 
صحرایی می گوید: این آفت در دمای ۲۵ تا ۳۵ درجه 
بهترین وضعیت را دارد و تکثیر آن به سرعت اتفاق 
می افتد اما در دمای باالی ۳۵ درجه شرایط متفاوت 

می شود و امکان زندگی برایشان کم می شود. 
70 میلیارد ریال برای مبارزه با ملخ نیاز است 

محمدمهدی قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان فارس نیز پیش بینی کرده کــه مبارزه با ملخ 
صحرایی در ســطحی بالغ بر۱۰۰ هزار هکتار انجام 
شــود که هزینه ای بیش از ۷۰ میلیــارد ریال را در 

بردارد.
به گفته وی ملخ صحرایی سال جاری با گستردگی 
بیشتر از سال گذشته به استان فارس و استان بوشهر 
هجوم آورده و با توجه به مرحله رشدی مزارع گندم، 
کلزا و شتوی جات این استان، امکان خسارت بسیار 

زیادی به مزارع وجود دارد.
براســاس گفته های رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان فارس پیش بینی می شــود بالغ بر یک و نیم 
میلیون هکتار از عرصه هــای منابع طبیعی، زراعی و 
باغی اســتان فارس نیاز به پایش آفت مذکور داشته 

باشد.
قاسمی از مهیا شــدن دو آمادگاه مبارزه با ملخ در 
المرد و شــیراز خبر داده و گفته است همه امکانات 
اعم از ماشین های شاســی دار، توربوالینرها در این 
مکان ها متمرکز شــده اســت که به فراخور نیاز در 

اختیار شهرستان های مختلف قرار می گیرد.
به گزارش تســنیم، اســتان فارس در دوره گذشته 
از بهمن ۹۷ تا تیرمــاه ۹۸ درگیر مبارزه با ملخ های 
صحرایی بود و ۱۴ شهرســتان نیز به صورت جدی 
درگیر این آفت شــده بودنــد. در این مدت زمانی 
مبارزه علیه این آفت در ۴۴ هزار و ۵۰۰ هکتار انجام 
و بالغ بر ۳۱ تن سم برای مبارزه با این آفت مصرف 

شد. 
از آنجا که بخش زیادی از ملخ ها به عرصه های منابع 
طبیعی وارد شده بودند، خســارت به مزارع استان 
فــارس از حمله ملخ ها ناچیز بود. براســاس اعالم 
جهاد کشاورزی اســتان در سال گذشته در مجموع 
۶ هکتار از بخش کشــاورزی آن هم بین ۱۰ تا ۲۰ 

درصد خسارت دید. 

بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
اســتانداری فارس، دکتــر عنایت اهلل 
رحیمی در جلســه کارگروه سالمت 
اســتان با بیان اینکه اســتان فارس و 
نیمه جنوبی کشــور نسبت به میانگین 
درباره  تری  مناسب  کشوری وضعیت 
مبارزه با شیوع  ویروس کرونا دارد ، به 
اقدامات انجام شده در خصوص کنترل 
شیوع این ویروس در استان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه باید  تالش شود 
جامعه با دسترسی به اطالعات صحیح  
به ســمت رفتار عقالیی حرکت کند ، 
عنوان کرد: این اقدام ســبب می شود 
هجوم  به سمت اقالم مورد نیاز کنترل 
شــده و توزیع آنها به صورت مناسب 

انجام شود.
آموزش خود مراقبتی ، رفع کمبود در 
اقالمی همچون ضد عفونی کننده ها ، 
ماسک و دســتکش و همچنین توجه 
به افــراد دارای بیماری های زمینه ای 
از جمله بیماری های ریوی و قلبی از 
دیگر مواردی بود که استاندار فارس بر 

لزوم توجه به آنها تاکید کرد.
دکتر رحیمی کنترل وضعیت سالمت 
اطرافیان کســانی که تست کرونا ی 
آنها مثبت بوده را از دیگر موارد حائز 
اهمیتی برشــمرد که باید با جدیت در 

دستور کار علوم پزشکی باشد.
وی افزود : در صورت نیاز به کنترل 
ورودی های شهرها راهداری و پلیس 
راه همکاری الزم را با علوم پزشــکی 

داشته باشند.

او  با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس 
و دانشــگاه ها طبق تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با شیوع کرونا انجام شده یادآور 
شد: تعطیلی مراکز تجمع نیز تا زمان بر 
طرف شدن مشکل و اعالم رسمی ادامه 

خواهد یافت.
فارس  استان  در  عالی دولت  نماینده 
همچنیــن با تاکید بــر اهمیت توجه 
به شهرستان ها و روســتاهای استان 
عنوان کرد: ستادهای شهرستانی مقابله 
با کرونا تشــکیل شده و فرمانداران و 
شــهرداران در این جلسات مامورانی 
مصوبات جلسات  اجرایی شدن  برای 

ستاد مشخص کنند.
کنترل ورودی ادارات با اســتفاده از 
ضدعفونــی کننده ها و در نظر گرفتن 
سایر تدابیر بهداشتی، توجه اوقاف به 
حفظ بهداشت در مســاجد و اماکن 
مذهبی، ارائه خدمات مجازی به ارباب 
رجوع در ادارات و دستگاه ها، کنترل 
فضای مجازی از ســوی دستگاهها و 
نهادهای امنیتــی و نظارتی به منظور 
پیشگیری از تشویش اذهان عمومی و 
ملتهب کردن فضــای جامعه، نظارت 
بر بــازار فروش همه اقــالم، نظارت 
و برنامه ریزی هدفمنــد برای توزیع 
اقالم بهداشتی  از دیگر موارد بود که 
اســتاندار فارس بر لزوم توجه به آنها 

تاکید کرد.
وی یادآور شد: کارکنان دستگاه های 
اجرایی در صورت داشتن بیماری های 
زمینه ای و یا ابتال به ســرماخوردگی 

شــدید می توانند با موافقت مجموعه 
اقدام به دور کاری یا گرفتن مرخصی 

استعالجی کنند.
استاندار فارس در باره تقلیل ساعات 
اداری استان نیز گفت: با توجه به اینکه 
وضعیت استان فارس در شیوع کرونا 
قرمز نیســت تا کنون ضــرورت این 
اقدام وجود نداشته و در صورت نیاز 

تصمیمات الزم اتخاص خواهد شد.
استاندار فارس با تاکید بر این که در 
راستای تعالی فرهنگ عمومی و اطالع 
رسانی به مردم، دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز باید نســبت به برنامه ریزی و 
اقدام  مراقبتی  خود  آموزش  توســعه 
نماید، ادامه داد: به منظور پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا در استان، دانشگاه 
علوم پزشکی شــیراز نسبت به تامین 
اقالم بهداشــتی ضروری کلیه شهرها 
و روستاهای اســتان اهتمام الزم را به 

عمل آورد.
دکتر رحیمی افــزود: به منظور رفع 
کمبود اقالم بهداشتی مورد نیاز)ماسک، 
دستکش، مواد ضد عفونی( و همچنین 
اساسی  کاالهای  مناسب  وتوزیع  تهیه 
مــورد نیاز جامعه، ســازمان، صنعت 
معدن و تجارت اســتان فارس، اتاق 
اصناف فارس و دانشگاه علوم پزشکی 
به برگزاری جلسات هم  شیراز نسبت 
اندیشی و تصمیم گیری اقدام الزم را 

به عمل آورند.
فارس  استان  در  عالی دولت  نماینده 
خواستار هماهنگی ویژه دانشگاه علوم 

پزشکی شــیراز و بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان به منظور حمایت بیشتر 
از اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر 
از جمله بیماران خــاص و جانبازان 

شیمیایی شد.
وی افزود: به منظور پیشگیری از شیوع 
استان  بیماری کرونا در  و گســترش 
فــارس، اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با همکاری پلیس راهور 
استان نســبت به کنترل مبادی ورودی 
شــهرها و همچنین نظارت و کنترل بر 
بین  مجتمع های خدماتــی و رفاهی 

راهی اقدام الزم را به عمل آورند.
اســتاندار فارس گفت: بــا توجه به 
شهرداری  پاکبانان،  بودن  پذیر  آسیب 
های استان نسبت به ارائه خدمات در 
این  بهداشــتی  اقالم  تامین  خصوص 

افراد اقدام الزم را به عمل آورند.
دکتر رحیمی با بیان این که واحدهای 
تولیدی مواد ضدعفونی استان با تامین 
ســرمایه در گردش فعال خواهند شد، 
افزود: به منظور تامین ماسک مورد نیاز 
در استان، ســازمان صنعت   معدن و 
علوم  دانشــگاه  هماهنگی  با  تجارت 
پزشکی شیراز، نســبت به راه اندازی 
واحدهایی که امکان تولید ماسک دارند 

اقدام الزم را به عمل خواهد آورد.
فارس  استان  در  عالی دولت  نماینده 
ادامه داد: شهرداری شیراز با همکاری 
نیروهای نظامی و انتظامی استان، نسبت 
به ضدعفونی کردن معابر این شــهر 

اقدام خواهند کرد.

استاندار فارس در جلسه کارگروه سالمت:
استان فارس در مقايسه با میانگین کشوری وضعیت مناسبی در مبارزه با 

کرونا دارد

 به گــزارش خبرنــگار خبرگزاری 
امیــری«، در  شبســتان  »محمدرضا 
شهرستان  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه 
که با رویکرد اتخاذ تصمیمات جهت 
از ویروس کرونا و آمادگی  پیشگیری 
هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی برای 
مقابله با این ویروس برگزار شــد، بر 
نظارت و توزیع اقالم بهداشتی با کمک 
تیم های نظارتی و تسهیل در دسترسی 
و تولید ماســک و مــواد ضدعفونی 
تاکید کــرد و در خصوص توزیع این 
اقالم بهداشتی، گفت: اولویت با مراکز 
بهداشتی و درمانی، داروخانه ها و گروه 
هایی که بیشتر در معرض بیماری قرار 

دارند، خواهد بود. 
فرماندار شیراز همچنین بر ضدعفونی 
کردن ســطوح در اماکــن عمومی و 
همچنین آمــوزش مراقبت ها و نکات 
بهداشتی و حضور مســتمر تیم های 
نظارتی در ایــن خصوص تاکید کرد 
و افزود: در سطح شهرستان نیز ضمن 
اطالع رسانی آموزش و آگاهی بخشی 
دانشگاه  تایید  مورد  آموزشی  محتوای 
علوم پزشــکی، در تامین آرامش مردم 

دقت و مراقبت الزم صورت پذیرد.
نقش  به  اشــاره  وی همچنین ضمن 
تشــکل های غیردولتی و NGO ها و 
با اشــاره به پویش های مردمی که در 
حوادثی همچون ســیل فروردین ماه، 
زبانزد مردم دیگر نقاط کشــور بود، بر 

روحیه همراهــی، مهربانی و همکاری 
نسبت به همنوعان در اقدامات پیشگیرانه 
شیوع کرونا ویروس تاکید کرد و اظهار 
داشت: تامین اقالم بهداشتی و حفاظتی 
برای پاکبانان که در تماس مســتقیم 
با منابع آلودگی دارند و اقشــار فعال 
مجموعه شهرداری در زمینه پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا، ضروری بوده و 

می بایست در اولویت قرار گیرد.
امیری با اشــاره به کم شــدن حجم 
براساس  داد:  ادامه  شــهری  سفرهای 
تاکید مراکز بهداشت و درمان بر مراکز 
خرید، براساس مصوبه سازمان صمت 
از طریق اتحادیه ها و اتاق اصناف باید 
ابالغ شــود تا در طی چند مرحله در 
شبانه روز سطوح به ویژه سطوح فلزی 

گندزدایی و ضدعفونی شود.
امیری اضافه کرد: توزیع اقالم بهداشتی 
همچــون مواد ضدعفونی و ماســک 
برای بخش مرکزی شهرســتان، شهر 
جدید صدرا، داریون و بخش ارژن، با 
بکارگیری سامانه نظارت بر توزیع که 
طی ۲ روز آینده تعریف می شود، نیز 

می بایست در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار شــیراز افزود: در خصوص 
بــر آموزش هایی  نیز عالوه  نانوایان 
که انجام شــده است، همواره نظارت 
های الزم و پیگیری در این خصوص 
شــکل گیرد و این در حالی است که 
در خصوص مراکز عرضه اغذیه بویژه 

نانوایی ها نیز آمــوزش های الزم در 
خصوص دریافت وجه، کشیدن کارت 
بانکی توسط خود مشتری آموزش ها و 

نظارت ها انجام شده است.
فرماندار شهرســتان شیراز با اشاره به 
اینکه در جلسه شورای تامین مشترک 
کمیته سالمت مقرر شــد تا معتادین 
متجاهر در ســطح جمع آوری شوند، 
گفت: اما بر اساس دستور العمل ابالغ 
شــده این افراد ممکن است آلوده به 
ویروس کرونا باشــند و نمی توان این 
افراد را منتقل کرد و بایستی مجموعه 
بهزیســتی، نیروی انتظامی، شهرداری 
و مراکز بهداشــت نیز نسبت به تعیین 
تکلیف کردن این موضوع و این افراد 

اقدام کنند. 
امیری با اشاره به اینکه مراکز بهداشت 
نیز باید توسط زیر مجموعه های خود 
از جمله خانه های در ضدعفونی کردن 
همکاری الزم را داشــته باشند، گفت: 
تمامی ادارات، دســتگاه ها و نهادهای 
دولتی و عمومی هم در پیشــگیری از 
بروز این بیماری نیز خدمات ارزشمندی 
انجام داده اند، شهرداری های مناطق و 
بویژه شهرداری شــیراز نیز در ارتباط 
با ضدعفونی کردن سطوح و مدیریت 
پسماند تالش شایانی کرده است و این 
در حالی است که مسائلی که از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی به کلیه ادارات 
و دســتگاه ها ابالغ شده می بایست با 

جدیت بسیار دنبال شود.   
فرماندار شیراز با اشــاره به اینکه با 
توجه به آمار ارائه شــده در خصوص 
کاهش مصرف بنزین، اما باز نیاز است 
تا در ســتاد خدمات ســفر استان بر 
روی عدم پذیرش استان در خصوص 
یادآور  شود،  تاکید  نوروزی  مسافرین 
شــد: با توجه به انتظاراتی که دانشگاه 
علوم پزشکی برای دستگاه های مختلف 
ارســال کرده اســت و طبق دستور 
استاندار محترم فارس در این خصوص 
می بایست کلیه دستگاه های اجرایی در 
سطح شهرستان نیز نسبت به سهم خود 
این انتظارات را پیگیری و اجرایی کند 

و نسبت به ارائه گزارش به فرمانداری 
و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اقدام 

کنند.
مقام عالی دولت در شهرستان شیراز 
ادامه داد: به منظور پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، محدودیت و  ممنوعیت 
هایــی در خصوص رعایــت نکات 
اماکن متبرکه و زیارتگاه  بهداشتی در 
ها نیز در جلسه شــورای تامین اتخاذ 
اجرایی در  اما دستورالعمل های  شده 
خصوص این اماکن متبرکه از ســوی 
اداره کل اوقاف ارائه خواهد شــد که 
نکات ضروری ارائه شــده از ســوی 
تولیت هر یک از بقاع متبرکه نیز مد نظر 

قرار خواهد گرفت.
امیری با اشاره به اینکه در نقاطی که 
سطح شیوع آنفوالنزا و سرماخوردگی 
باال است، مراکز بهداشت هر منطقه و 
شهرداری نیز باید بر این مناطق اهتمام 
ویژه داشته باشند، در ادامه با اشاره بر 
این موضوع که باتوجه به اینکه ســه 
تصمیم در خصوص ضد عفونی کردن 
ســطوح در بانک ها، ادارات به عنوان 
مصوبه ابالغ شــده اســت، افزود: در 
خصوص شرکت های خدماتی نیز کلیه 
خدمات باید به نحو مطلوب انجام شود 
و این سیستم نباید موجب شود تا منجر 
به بروز اختالل شــود و این در حالی 
است که باتوجه به محدودیت هایی که 
در تامین، توزیع و تولید اقالم بهداشتی 
ویژه شرکت های خدماتی وجود دارد 
اما شــرکت ها نیز باتوجه به توانایی 
مالی خود تا حدودی نسبت به برخی 
ادارات، دست آنها باز است چرا که به 
صورت هیئت مدیره ای اداره می شوند 
و باید تالش شود تا خودشان نیز نسبت 
به تامین اقالم اقدام کنند اما براســاس 
اولویت نیز کــه پاکبانان نیز جز گروه 
های در معــرض خطر قرار می گیرند 
افراد کنتورخوان نیز در این دسته بندی 
قرار دارند و نیازمند توجه ویژه هستند 
اما می تــوان آموزش های الزم به این 
گروه را در راســتای پیشگیری از این 

بیماری ارائه کرد.

فرماندار شیراز عنوان کرد
ستاد خدمات سفر فارس بر روی موضوع عدم پذيرش مسافر نوروزی 

تاکید کند

آمار مبتاليان به کرونا در فارس به ٤۹ نفر رسید

هفته نامه طلوع المرد و 
مهر تلفنی آگهی و اشتراک 

میپذيرد

0۹۱78۱۹683



سال سوم/ شماره 141شنبه 17 اسفند ماه   1398 

٤ پیشنهاد برای عبور از 
روز های کرونايی 

روزنامــه ایران طی گزارشــی کرونــا و اقتصاد را 
موضوع نوشــته خود قرار داد و نوشت: این روز ها که 
مردم  بشــدت از ویروس کرونا هراس دارند، با برخی 

از اقدامات می توان جلوی اشاعه آن را گرفت.
روزنامه ایران طی گزارشــی در شــماره امروز خود 
کرونــا و اقتصاد را موضوع نوشــته خود قرار داد و 
نوشــت: این روز ها که مردم  بشدت از ویروس کرونا 
هراس دارنــد، با برخی از اقدامــات می توان جلوی 

اشاعه آن را گرفت.
یکی از اقدام ها می تواند خرید  اینترنتی باشد. اما خرید 
اینترنتی با چالش هایی روبه رو است که اگر زیرساخت 
آن حل شــود، برای تمام اقشــار جامعه دست یافتنی 
 خواهد بود و مردم هم می توانند با کاهش رفت و آمد 
در ســطح شهر نســبت به خرید اقالم مورد نیاز خود 
اقدام کنند. از ســویی ارائه  دهندگان خدمات که بعضًا 
بهتری  با شرایط  بخش خصوصی هستند، هم می توانند 
کاال های مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار  دهند.  

در ایــن راســتا وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
برای ترویــج تجــارت الکترونیکــی وترغیب مردم 
کرده  ارائه  غیرحضوری  پیشــنهاداتی  برای خرید های 
اســت که نامه مکتوب آن در سایت شاتا آمده است. 
اولین پیشنهاد مطرح شــده وزارت صمت به وزارت 
باند کشور بخصوص  این اســت که پهنای   ارتباطات 
در مورد کســب و کار های اینترنتــی )مخصوصًا در 
شهر های بزرگ درگیر  ویروس کرونا( بهبود و افزایش 

پیدا کند.  
دومیــن نکته ای کــه در تجــارت الکترونیکی مؤثر 
تولیدکننده و  به عنوان حامی  اســت و وزارت صمت 
توزیع کننده از وزیر ارتباطات  خواســته، این است که 
برای کاهش هزینه های مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی 
در پیامک های ارســالی به عموم مردم کمک شــود. 
 ســومین نکته ای که وزارت صمت پیشــنهاد داده این 
است اســتفاده از خرید اینترنتی در پیامک های ارسالی 
به عموم مردم ترویج شــود.  استفاده رایگان یا تخفیف 
ویژه از خدمات اینترنــت مصرف کنندگان برای تعامل 
با کســب و کار های اینترنتی هم چهارمین پیشــنهادی 
الکترونیکی  برای رونق کســب وکار تجارت   بود که 

مطرح شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده اســت 
که  پیشنهادات عنوان شــده با هدف حمایت از کسب 
و کار به منظور کاهش فشــار هزینه ای در شــرایطی 
که کاهش فــروش و درآمد وجــود  دارد، بهبود زیر 
ســاخت های مرتبط با فروش و توزیع کاال و خدمات 
و کمک به مصرف کنندگان جهــت تأمین پایدار مواد 
مصرفی به  صورت ایمن )ایمن از نظر ریسک ویروس 

کرونا( است.
همچنیــن در نامه وزارت صمت به وزارت ارتباطات 
آمده است، که  مطابق با این اهداف، یکی از برنامه های 
زیرســاخت های  از  اســتفاده  ترویج  صنعت  وزارت 
تجارت الکترونیک در جهــت خرید و  فروش کاال و 
خدمات اســت. در حال حاضر تــا حد زیادی از زیر 
ســاخت ها در حد مطلوبی در کشور ایجاد شده است، 
ولی در شــرایط  پیش آمده، لزوم پیگیری هر چه بیشتر 
از این زیر ساخت و حمایت از کسب و کار های فعال 
در این حوزه و ترغیــب مصرف کنندگان  جهت خرید 

اینترنتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

بانک مرکزی برای 
حمايت از کسب و 

کارهای آسیب ديده از 
کرونا چه کرد؟ 

تمهیدات  درباره  مرکــزی  بانک  اقتصادی  معاون 
بانــک مرکزی برای حمایت از کســب و کارهای 
آســیب دیده از ویروس کرونــا توضیحاتی ارائه 

کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، پیمان 
قربانی اظهــار کرد: پیرو اثرات منفی که شــیوع 
ویروس کرونا برفعالیت های اقتصادی و کســب و 
کارها داشته، بانک مرکزی پیشنهاداتی را تهیه کرد 
که برای حمایت از کسب و کارها اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی که مصادیق آسیب دیدگی آن ها 
به سرعت و فوریت توسط کار گروهی متشکل از 
نماینــدگان اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون و 
وزارت صمت که براساس پایشی که در این مدت 
از آســیب های فعاالن اقتصادی کســب کرده اند، 
تعیین می شــود و این را ما هفته آینده به شــبکه 

می کنیم. ابالغ  بانکی 
وی ادامه داد: اقساطی که این کسب وکارها بابت 
تسهیالت دارند در ســه ماهه )اسفند، فروردین و 
اردیبهشت( و اقساط کلیه اشخاص هم که در این 
سه ماه سررسید اقساط آن ها می رسد، نمی پردازند 
و به ســه ماه پایانی دوره بازپرداخت آن ها منتقل 
می شــود. البته این موضوع، منــوط به عدم بدهی 

غیرجاری این افراد ذکر شده تا ۱/۱۰/۹۸ است.
قربانی درباره تمهیدات درنظر گرفته شــده برای 
تمام  مرکزی  بانک  کرد:  تصریح  پوشــاک،  بخش 
مساعدت ها را طبق مصوبات شورای پول و اعتبار 
انجام خواهد داد. یک کســب کاری منابعی را از 
نظام بانکی دریافت کرده و این را یا صرف سرمایه 
در گردش کرده یا صرف سرمایه ثابت کرده است 
و حاال نظام بانکی در شرایط شیوع ویروس کرونا، 
با درک آســیب های وارد شده به فعاالن اقتصادی، 
پرداخت تســهیالت داده شده به آن ها را به تعویق 
می انــدازد. همچنین، دربــاره چک هایی که برای 
مثال بخش پوشاک به مراکز تولیدی داده و اکنون 
با مشــکالت پیش آمده امکان برگشت دارند؛ بانک 
مرکزی پیشنهاداتی را به شورای پول و اعتبار ارائه 
داده که در حال بررســی است و به زودی نهایی 

می شود و نتایج آن اعالم می شود.

شــیوع  از  جلوگیری  هــدف  با 
کردن  ضدعفونی  کرونا،  ویروس 
اماکن  و  بوســتان ها، خیابان هــا 
شــهری و محیط کاری و صنعتی 

در شهر المرد آغاز شد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنا از 
المرد، شــهرداری المرد به منظور 
ویروس  شــیوع  از  جلوگیــری 
کرونــا، ضدعفونــی خیابان ها و 
اماکن عمومی شهر المرد را آغاز 

کرد.
بوستان  کردن  ضدعفونی  عملیات 

های سطح شهر المرد آغاز شد. 
اطالعیه صادر  برنامه ریزی و  طبق 
از سوی شــهرداری المرد،  شده 
خیابان ها،  معابــر،  عفونــی  ضد 
و  خودپردازها  عمومــی،  اماکن 

جایگاه سوخت انجام شد.
شهرداری المرد با صدور اطالعیه 
بازاریــان  و  شــهروندان  از  ای 
انجام  درخواســت کرد در زمان 
عملیــات ضدعفونــی، ضمــن 
نگه داشــتن فروشگاه خود  بسته  
و خــودداری از ترددهــای غیر 
شــهرداری  نیروهای  با  ضروری 

کنند. همکاری 

الزم به ذکر اســت در شهرستان 
شــبکه  دســتور  مطابق  المــرد 
ســتاد  و  درمــان  و  بهداشــت 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
گذشته  هفته  شهر  این  جمعه  نماز 

نشد. برگزار 
بــه گفته محمــد احمدی )رئیس 
شبکه بهداشــت و درمان المرد(؛ 
تاکنــون مورد مبتــال به ویروس 
نشده  شناســایی  المرد  در  کرونا 

است.
براساس این گزارش، طبق دستور 
مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی 
کارمندان  کاری  ساعت  نیز  المرد 
منطقه ویژه المــرد از اوایل هفته 
گذشــته  به ۸ صبح تا ساعت ۱۴ 

پیدا کرد. تغییر 
ضدعفونــی کــردن محــل کار 
کارکنان و تاکید بر رعایت اصول 
رســتوران،  تعطیلی  بهداشــتی، 
توزیع بروشور آشــنایی و مقابله 
با این ویــروس در میان کارکنان 
صنایــع و ثبت دســتی ورود و 
خروج توســط واحد حراســت 
از جملــه اقدامــات بــه منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

بود.
در مجتمــع صنایــع آلومینیــوم 
جنــوب نیز با توجه بــه اهمیت 
حفظ ســالمت کارکنان تا اطالع 
ثانوی استفاده از دستگاه ثبت اثر 
اعالم شد و ورود  ممنوع  انگشت 
و خروج به صورت دستی توسط 

واحد حراست ثبت می گردد.
ضد عفونی کردن مداوم و مستمر 
محیط کاری و آسانسور و سطوح 
کاری  ســاعت  تغییر  آن،  داخلی 
شــرکت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳، 
ممنوعیت ورود پیک جهت آوردن 
غذا، نامه و ...)درصورت محرمانه 
همکاران  ارسالی،  بسته های  بودن 
گرامی شــخصا به نگهبانی جهت 
دریافت مراجعه فرمایند(، استفاده 
از ظروف و قاشق و  چنگال یکبار 
مصرف در صورت نیاز و رعایت 
شده  اعالم  بهداشتی  اصول  دیگر 
کرونا  از  پیشــگیری  ستاد  توسط 
از جمله اقدامــات مجتمع صنایع 
منطقه  در  )واقع  جنوب  آلومینیوم 
از  جلوگیری  بــرای  المرد(  ویژه 
این ویروس گزارش شده  به  ابتال 

است.

3اخبار المرد

اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه یکی 
از مشــکالت مهم اقتصاد ایران این اســت که این 
به صورت  اقتصاد مصرفی است، گفت:  اقتصاد یک 
متوســط مصرف هر ایرانی باالتر از نرخ تولید آن 

است.
 محمد خوش چهره، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران 
اظهار داشــت: یکی از مشکالت مهم اقتصاد ایران 
این است که این اقتصاد یک اقتصاد مصرفی است. 
به صورت متوســط مصرف هر ایرانی باالتر از نرخ 
تولید آن اســت. در نتیجه جامعه مــا یک جامعه 
مصرفی است. خأل موجود نیز به وسیله خام فروشی 

نفت پر می شود.
وی بیان کــرد: در چنین جامعه ای تعطیلی هایی که 
نیز  را  به صورت طبیعــی هزینه ها  صورت می گیرد 
کاهــش می دهد. به عنوان مثال اگــر میزان حضور 
آمــوزش و پرورش به جای شــش روز در هفته به 
چهار روز مولد در هفته کاهش پیدا کند هزینه هایی 
که در این زمینه کم می شــود به بخش تولید داده 

شود تا تولید رونق بیشتری بگیرد.
محمــد خوش چهره افزود: ایــن وضعیت درباره 
اداره هــای دولتی نیز وجــود دارد و به جای اینکه 
یک کارمند هشــت ســاعت در محل کار حضور 

داشــته باشــد و تنها دو ســاعت راندمان کاری 
داشته باشــد، می توان با تعطیلی های سازمان یافته 
هزینه هــا را کاهش داد. از ســوی دیگر با کاهش 
رفت و آمد شــهری و کاهش اســتفاده از سوخت 
صرفه جویی هایی نیــز صورت می گیرد که می تواند 
از جمله پیامدهای این بحران قلمداد شود. به همین 
دلیــل اگر این بحران را در شــرایط هزینه و فایده 
در نظر بگیرم شــرایط به شــکلی نیست که جامعه 
ما تنها از این بحران متضرر شــده باشد. به هر حال 
بحران کرونا یــک فرصت صرفه جویی برای دولت 

بوده است.

محمــد جواد ابطحی عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره ماجرای حــذف رتبه بندی فرهنگیان 
و جایگزینی طرح افزایــش ۵۰ درصدی امتیازات 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری اظهار 
کــرد: افزایش حقوق کارکنــان اداری با توجه به 
شــرایط گرانی و کاهش قدرت خریــد مطالبه به 
حقی بوده اســت  و کاری مثبت از ســوی دولت 
انجام شــد هرچند که در بخــش خصوصی اعمال 
این افزایــش حقوق یک چالش جدی محســوب 
می شــود اما در مورد معلمان هــم این موضوع به 

عنوان یک دغدغه جدی مطرح است.
او ادامه داد: آموزش و پرورش صف مقدم تعلیم 
و تربیت محسوب می شود و معلمان پیشگام در این 
مسیر هستند بنابراین باید رتبه بندی فرهنگیان برای 

آن ها اجرا می شد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس با 
اشــاره به این که رتبه بندی فرهنگیان با ایراداتی 
همراه بود، گفت: زمانی که رتبه بندی تصویب شد 
بــه جای آن که الیحه آن را بــه مجلس بیاورند تا 
آن را به عنوان یــک قانون تصویب کنیم در هیئت 

دولت تصویب شد و قرار بر این بود که معلمان با 
حداقل ۲ سال ســابقه تحت پوشش این طرح قرار 

امتیازات آن بهره مند شوند. بگیرند و از 
او اضافه کرد: در این شرایط بخشی از کارمندان 
اداری به ویژه آن دســته از افــرادی که از طریق 
بخشــنامه ۲۳۰ یعنی نیروی آموزشی که به عنوان 
مامور در کادر اداری فعالیت می کردند، نســبت به 

بازگشت به پست آموزشی اقدام کردند.
ابطحــی بیان کــرد: بنابراین اگر آن ها به پســت 
آن ها می شد  بندی شامل  رتبه  برمی گشتند  آموزشی 
که برخی از این افراد مشــمول قصد داشــتند به 
پست آموزشی برگردند تا مشمول رتبه بندی شوند 
و از مهر ۹۹ همه بــه کالس های درس بروند، اما 
با تغییر سیاســت آموزش و پرورش تصمیم آن ها 

کرد. تغییر 
او افزود: با توجه به این ســاز و کار قرار بر این 
بود تا کمبــود کارکنان اداری از طریق ردیف های 
اســتخدامی که برای جذب نیــروی جدید در نظر 
گرفته می شــود تأمین شود، اما یک ماه از این طرح 
۵۰ درصدی  افزایش  بخشــنامه  بود که  نگذشــته 
امتیازات و حقوق مطرح شــد و این موضوع باعث 

افزایش ۵/۱ تا ۳ میلیون تومانی حقوق هم می شــد 
در حالی در مقایســه با رتبه بندی فرهنگیان که در 
نهایــت ۸۰۰ هزار تومان به حقــوق معلم ها اضافه 
نتیجه کارکنان  می کرد تفاوت فاحشی داشــت در 
اداری تصمیــم گرفتند بدون آن که به کالس درس 
بروند، ماموریت خود را در شغل اداری ادامه دهند.

عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
تصریح کــرد: با توجــه به این شــرایط معلمان 
اعتراض به حقی دارند که دولت در این مورد باید 
فکری بکند و رتبه بنــدی را که پیش از این برای 
معلمان در نظر گرفته شــده بود بار دیگر اجرایی 
کند؛ هرچند رتبه بندی ایراداتی داشــت، اما بدون 
آنکه این ایرادات برطرف شــود به کلی این طرح 
را حذف کردند و اگر دولــت به اعتراض معلمان 
توجهی نداشته باشد بدون شــک تبعات غیر قابل 

پیش بینی برای آن ها دارند.
او تاکیــد کــرد: از طرف دیگر ایــن کار باعث 
بی انگیزگی معلمان می شــود که باید تدبیری برای 
آن داشــته باشــند همچنین ســخنان آقای اللهیار 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش 

و پرورش هم برای معلمان قانع کننده نبود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
تعطیلی های ناشی از کرونا هزينه های کشور را کاهش می دهد 

 کرونا یک فرصت برای صرفه جویی در کشور است

افزايش حقوق معلمان نسبت به کارکنان اداری ناچیز است

فرماندار المــرد؛ مصوبات جدید به منظور جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا را در شهرستان المرد ابالغ 

کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از  المرد، حسین شبانی نژاد 
در کارگروه سالمت شهرستان المرد ضمن قدردانی از 
تالشهای مدیریت بهداشت و درمان و کادر پزشکی در 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، گفت: شهروندان 
گرامی؛ توصیه های کادر پزشکی و اطالعیه های ستاد 
آگاه سازی و پیشــگیری از شیوع کروناویروس جدید 
را جدی بگیرند و اصول بهداشــتی را رعایت کنند تا 

از شیوع آن در جامعه جلوگیری شود. 
شــبانی نژاد از رســانه ها و روابط عمومی شــبکه 
بهداشــت و درمان المرد درخواســت کرد تا آخرین 
اخبــار، هشــدارها و اطالعیه های مربوط به ســتاد 
آگاه سازی و پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا را به 

اطالع مردم برسانند. 
وی افــزود: عالوه بــر هشــدارها و تصمیماتی که 
روزهای گذشته به دستگاههای اجرایی ابالغ شد، در 
آســتانه نوروز ۹۹ و احتمال شیوع ویروس کرونا در 
نقاط مختلف کشــور، مصوبات جدیدی در شهرستان 
المرد اتخاذ شــد که از مردم با فرهنگ و صبور المرد 
تقاضا داریم نســبت به رعایت مصوبات برای حفظ 
ســالمتی خود و خانواده،  توجه جدی داشته باشند 
چرا که رعایت اصول پیشگیری سبب کنترل و کاهش 
خطــرات احتمالی از ابتال به ایــن ویروس کرونا می 

شود.

فرماندار المرد بیان کــرد: تاکنون موردی از ابتال به 
ویروس کرونا در المرد وجود نداشــته  اســت ولی 
نباید اینطور تلقی شــود که رعایت اصول پیشگیری 
و هشــدارهای ستاد پیشیگیری و مقابله با این ویروس 

نادیده گرفته شود.
مصوبات کارگروه ســالمت شهرستان المرد به شرح 

ذیل اعالم شد: 
لغو ســتاد خدمات سفر نوروز ۹۹ بویژه ستاد اسکان 

توسط مدیریت آموزش و پرورش
تعطیلی بازار دهشــیخ و ســیگار و برخی از اصناف 
پاســاژها، طالفروشی ها، مجتمع  از جمله  شهرستان 
الماس جنوب و صنوف دیگر از ۱۵ اســفند تا اطالع 

بعدی
تعطیلی باغ ها و مجالس عروسی توسط اتاق اصناف 

و اماکن نیروی انتظامی
تعطیلی فست فودها و رستورانهای سطح شهرستان و 

تبدیل به بیرون بر

اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان با هماهنگی هیات 
مذهبی در خصوص برگزاری نماز جماعت در مساجد 
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام الزم 

به عمل آورند.
انتظامی،  نیروی  کنترل ورودی های شهرستان توسط 
ناحیه مقاومت بســیج و شــبکه بهداشــت و درمان 

شهرستان
جمع آوری دستفروشان سطح شهر توسط شهرداری 

، نیروی انتظامی و اتاق اصناف
جمع آوری اتباع پاکستانی و کودکان کار موجود در 

شهرستان توسط شهرداری و نیروی انتظامی
روسای ادارات و بانکها نسبت به تعطیلی مهمانسراها 

اقدام و از پذیرش مهمان جدا خودداری کنند.
اطالع رســانی درخصوص عدم برگــزاری مجالس 

عمومی ترحیم و عروسی
اطالع رسانی توسط دستگاههای اجرایی شهرستان با 
همکاری شــبکه بهداشت و درمان برای آگاه سازی و  

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
تامین کلر باقیمانده آب در شــبکه روستایی توسط 

آبفای روستایی
بکارگیــری نیروی انســانی موجــود در ادارات و 
ارگانهای نظامی درصورت نیاز شــبکه بهداشــت و 

درمان شهرستان
اماکن نیــروی انتظامی و اتاق اصناف به ســالنهای 
آرایشــی بانوان اعالم کند از پذیرش عروس تا اطالع 

بعدی خودداری کنند.

در کارگروه سالمت شهرستان المرد مطرح شد:
آخرين اطالعیه های ستاد آگاه سازی و پیشگیری از شیوع ويروس کرونا 

اطالع رسانی شود

بمنظور جلوگیری از شیوع کرونا صورت گرفت؛
آغاز عملیات ضد عفونی معابر و بوستان های شهر 

المرد

اقتصادی

هفته نامه طلوع 
المرد و مهر تلفنی 
آگهی و اشتراک 

میپذيرد
0۹۱78۱۹683

الیحـه بودجـه سـال آینـده کـه هم اینـک به شـورای 
نگهبـان ارائـه شـده، در یکـی از بندهـای الحاقـی خود، 
واردات خـودرو را بـه صورت مشـروط مجاز کرده اسـت.

گسـترش نیوز: تیرمـاه سـال گذشـته بـود کـه در پی 
التهـاب بـازار ارز، وزارت صمـت، واردات خودرو را 
ممنـوع کـرد. ایـن کار اگر چـه دریچه های زیـادی را 
بـر واردات خـودرو بسـت، امـا مشـاهدات عینـی از 
بـازار خودرو کـه در آن، خودروهـای لوکس خارجی 
کمـاکان بـه چشـم می خورنـد، ایـن فرضیـه را زنده 
نگه داشـت کـه ممنوعیـت واردات، آن چنـان هم که 
گفتـه می شـود، جلـوی واردات آنها را نگرفته اسـت. 
این در شـرایطی اسـت کـه تولیدکنندگان خـودرو در 
داخـل بـا انـواع مسـائل مالـی و تولید دسـت و پنجه 
نـرم می کننـد و کاهش عرضه خـودرو به بـازار، تاب 
آوری آن را تـا حـد زیـادی در برابـر تالطم هـای نرخ 

ارز و خبرهـای حاشـیه ای کـم کرده اسـت.
از سـوی دیگـر، طـرح سـامان دهی بـازار خـودرو 
کـه امیـد می رفـت تـا حـدی بتوانـد وضعیت بـازار 
خـودرو را بـه رقابـت و در نتیجه تعـادل نزدیک کند، 
در پیـچ و خـم تصویـب در مجلـس مانـد و بعیـد به 
نظـر می رسـد بـا توجـه به اوضـاع بـه وجـود آمده، 

بـه فرجامی برسـد.

در هـر حـال و در شـرایطی کـه دولـت در الیحـه 
ابتدایـی خـود بـرای سـال آینـده، درآمـدی از محـل 
واردات خـودرو ندیـده بـود، هـم اینـک کمیسـیون 
تلفیـق در متـن الیحـه بودجـه سـال آینـده کـه بـه 
شـورای نگهبان ارائه کـرده، واردات مشـروط خودرو 
را در نظـر گرفتـه اسـت. در بند الحاقـی ۷ ذیل تبصره 
ششـم این الیحه آمده اسـت: »در سـال ۱۳۹۹ واردات 
خودروهای سـبک و سـنگین )با اولویـت خودروهای 
ترکیبی )هیبریدی(« و ماشـین آالت معدنی و راه سـازی 
بـا ارز منشـا خارجـی، طبـق قوانین و مقـررات مجاز 
اسـت«. در ایـن بـاره بـه نظـر می رسـد نـکات قابل 

تاملـی وجود داشـته باشـد.
نخسـتین نکتـه، قید منشـا ارز خارجی بـرای واردات 
خـودرو اسـت. بـه گـزارش دنیـای اقتصاد، محسـن 
کوهکن عضو کمیسـیون تلفیق و همچنیـن از اعضای 
کمیسـیون صنایـع مجلس ایـن قید را این گونه شـرح 
داده اسـت کـه ارز منشـا خارجـی ارزی اسـت که از 
منابـع ارزی داخلـی تامیـن نشـده باشـد. همچنین ارز 
حاصـل از صادرات محصوالتی نباشـد کـه در داخل 
کشـور با اسـتفاده از منابع داخلی مانند بـرق، گاز و... 
تولیـد شـده اند. بـه گفتـه وی، سـابقه مخالفـت بانک 
مرکـزی در مخالفـت بـا مصوبـه ای مشـابه در جریان 

الیحـه بودجـه ۹۸ نیـز بیانگـر ایـن اسـت کـه ایـن 
بنـد الحاقـی با رویکـرد بانـک مرکـزی در خصوص 
بـازار ارز یعنی مشـخص بودن منشـا ارز هزینه شـده 
بـرای واردات مغایـرت دارد، چـرا که اسـتفاده از ارز 
بـا منشـا خارجـی ایـن امـکان را فراهم خواهـد کرد 
تـا واردکننـده، بـدون مشـخص شـدن کانـال تهیـه 
ارز، واردات خـود را انجـام دهد.امـا از سـوی دیگـر 
بایـد تبعـات اجـرای ایـن بند در امـکان ایجاد فشـار 
بـر بـازار ارز کشـور در نتیجـه تقاضـا بـرای واردات 
خـودرو را در نظر داشـت. بدین ترتیب معلوم نیسـت 
بـازار تـا چـه میـزان کشـش تامیـن ارز مـورد نیـاز 

واردکننـدگان را خواهد داشـت.
البتـه بایـد گفت کـه تحول بـازار و صنعـت خودرو 
بعـد  از موضوعـات کاری مجلـس  می توانـد یکـی 
و دولـت باشـد. در آن صـورت بـه نظـر می رسـد 
جانمایـی صنعـت خـودرو، واردات خـودرو، قوانین 
و  داخلـی  خـودروی  مصرف کننـدگان  از  حمایـت 
خارجـی و نیـز فرآینـد توسـعه صنعـت خـودرو از 
جملـه دسـتور کارهـای مهم بـرای ترمیم این گوشـه 
از بـازار و صنعـت کشـور باشـد. در هـر حـال باید 
منتظـر رای و نظـر شـورای نگهبـان دربـاره تصویب 

ایـن الیحـه و بنـد مذکـور بود.

 آزاد شدن واردات خودرو در انتظار تايید شورای نگهبان
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این منظور مدلی  به  دانشــمندان 
می کند  تالش  کــه  داده اند  ارائه 
علــت این امــر را توضیح دهد. 
مولکول های  رقــص  آنهــا  مدل 
انجماد  نقطــه ی  نزدیکی  در  آب 
را توصیــف می کند کــه چگونه 
حــرکات آن ها موجــب آرایش 
می شود.  مختلف  کریســتال های 
هیچ دو دانه ی برفی شــبیه به هم 
نیســتند. این مدل توضیح می دهد 
به  وابسته  کریســتال  رشــد  که 
مولکول های  رفتار  و  اولیه  شرایط 

سازنده ی آن است.
دانه هــای برفــی در دو نــوع 
لیبرخت«،  »کنــث  دارند.  وجود 
فردی اســت که در وسط زمستان 
را  جنوبی  کالیفرنیای  باخوشحالی 
به مقصد »فیربنکس« در آالســکا 
تــرک می کند کــه در آن جا دما 
به نــدرت از نقطه ی انجماد باالتر 
می رود. وی در فضایی باز با یک 
دوربین و تختــه ای از جنس فوم 

می شود. برف  منتظر  و  نشسته 
به گــزارش خبرگــزاری علم و 
فناوری و بــه نقل از کانتامگزین، 
تیزترین  درخشان ترین،  به دنبال  او 
و زیباترین دانه های برفی اســت 
کند.  تولید  می توانــد  طبیعت  که 
به گفتــه ی او، دانه هــای زیبا در 
فیربنکس  مانند  مناطق  ســردترین 
شکل  نیویورک  ایالت  شــمال  و 
وی  که  برفی  بهتریــن  می گیرند. 
یافت در »کوچران« در »اونتاریو« 
بود، زیرا بادی وجود نداشــت تا 

برساند. آسیب  برف  دانه های  به 
پیــش به ســوی یــک تئوری 
مشترک در مورد دانه های برفی

لیبرخــت یک فیزیکدان اســت 
و آزمایشــگاهش در موسســه ی 
تکنولــوژی کالیفرنیــا ســاختار 
داخلی خورشــید را بررسی کرده 
برای  پیشــرفته ای  ابزارهــای  و 
ساخته  جاذبه ای  موج  شناســایی 
است. اما در طی ۲۰ سال گذشته، 

معطوف  برف  به  لیبرخت  عالقه ی 
بوده اســت. ۷۵ ســال است که 
برف  دانه های  می دانند  دانشمندان 
به دو شــکل عمده وجود دارند. 
یکی از آن ها به شــکل ستاره ای با 
۶ یا ۱۲ پر اســت، دیگری ستونی 
اســت که گاه دو ســر صاف و 
گاه یک ســر صاف )شــبیه پیچ 
اشکال  این  دارد.  ابزارفروشــی( 
در دماهــا و رطوبت های متفاوت 
آن  علت  امــا  می گیرند،  شــکل 

نیست. مشخص 
لیبرخت به این منظور مدلی ارائه 
داده است که تالش می کند علت 
این امــر را توضیــح دهد. مدل 
او رقــص مولکول هــای آب در 
نزدیکی نقطه ی انجماد را توصیف 
می کند کــه چگونه حرکات آن ها 
کریســتال های  آرایش  موجــب 
مختلف می شــود. هیچ دو دانه ی 
برفی شبیه به هم نیستند. مدل وی 
کریستال  رشد  که  می دهد  توضیح 

رفتار  و  اولیه  شــرایط  به  وابسته 
است. آن  مولکول های سازنده ی 

ابتدای  در  بخار آب  مولکول های 
ندارند  آرایش مشــخصی  انجماد 
و هر اتم اکســیژن بــا چهار اتم 
هیدروژن احاطه شــده است. این 
افزودن مولکول های  با  کریستال ها 
آب اطرافشــان به الگوی رشــد 
خود، بزرگتر می شــوند. آن ها در 

دو جهت عمده رشد می کنند: باال 
یا بیرون. ایــن جهت ها بنیان گذار 
شکل نهایی دانه های برفی هستند. 
بی پاســخی در  البته ســوال های 
که  دارد  وجــود  وی  مدل  مورد 
گذشت  با  اســت  معتقد  لیبرخت 
با  موضــوع  بررســی  و  زمــان 
ابزارهای پیشــرفته تر، این مشکل 

نیز حل خواهد شد.

هدف این مطالعــه بازگرداندن بینایی به ۳۶ 
میلیون نفر فرد نابینا در سراســر جهان است 
که آرزوی دیــدن دارند. روش دکتر فرناندز 
به این دلیل قابل توجه اســت که چشم ها و 
اعصاب بینایی را دور می زند. تحقیقات قبلی 
در تالش برای بازیابی بینایی با ســاخت یک 
چشــم مصنوعی یا شبکیه بودند، اما با وجود 
عملی بودن این روش، اکثــرا در افراد نابینا 

به سیســتم عصبی که شبکیه را به پشت مغز 
متصل می کند، آســیب رسیده است و چشم 

مصنوعی مشکلی را حل نمی کند.
محققان با موفقیت با یک ایمپلنت مغزی که 
یک بینایی ابتدایی را فراهم می کند، چشــم ها 
را دور زدند. این کار به وســیله ی یک عینک 
دستکاری شــده که یک دوربین کوچک در 
آن تعبیه شــده است، میســر گردیده است. 

این دســتگاه به کامپیوتری وصل می شود که 
داده های زنــده ی ویدیویی را پردازش کرده 
و آن را تبدیــل به ســیگنال های الکترونیکی 

می کند.
به گزارش خبرگزاری علــم و فناوری و به 
نقل تکنولوژی ریویو، یک کابل که از سقف 
آویزان است، این سیســتم را به درگاهی در 
پشت جمجمه وصل می کند. این درگاه خود 

به یک ایمپلنت ۱۰۰ الکترودی در قشر بینایی 
در پشــت مغز متصل است. با استفاده از این 
دســتگاه، افراد نابینا قادر به شناســایی نور 
سقف، حروف، اَشــکال ابتدایی روی کاغذ 
و افــراد بودند. این تجربــه، نتیجه ی دهه ها 
تالش و تحقیق »ادواردو فرناندز«، سرپرست 
مهندسی عصبی در دانشگاه »میگوئل هرناندز« 

واقع در »الچه«ی اسپانیا، است.

دانشــمندان چند نظریه را راجع  به این که 
کــدام عنصــر در روغن ســویا دقیقا در 
منتشر  دارند،  اساســی  نقش  تغییرات  این 
فراهم  به  موفــق  تاکنون  ولــی  کرده اند؛ 
نشده اند.  درست  کامال  نظریه ی  یک  کردن 
تحقیقات آینــده باید بر روی تعیین این که 
کدام عنصر مســئول این تغییرات ژنتیکی 

متمرکز شوند. است، 
اســتفاده از روغن ســویا طی چند دهه 
گذشته به طرز چشــم گیری افزایش یافته و 
بــه پرمصرف ترین روغن خوراکی  تبدیل 
ایاالت  متحده و سایر کشورهای غربی  در 
شده اســت. افزایش استفاده از این روغن 
با تشدید نگران کننده در شرایط متابولیکی 
مانند دیابت، مقاومت به انســولین و چاقی 
نشان  مطالعه جدید  است. یک  بوده  همراه 
داده اســت روغن سویا ممکن است باعث 

ایجاد تغییرات ژنتیکی در مغز شود.
به گزارش خبرگــزاری علم و فناوری و 
به نقــل از iflScience، برای درک بهتر 
چگونگی تولید روغن ســویا و پیامدهای 
منفی آن، دانشــمندان تصمیم گرفتند تأثیر 
بیــان ژن هــا در هیپوتاالموس،  بر  آن را 
ناحیه ای از مغز که تنظیم کننده ی متابولیسم 
و طیف وسیعی از فرایندهای اساسی دیگر 
بدن است، را بررســی کنند. محققان باور 
دارند که روغن سویا در تغییر بیان حدود 
نقش  هیپوتاالموس  در  مختلــف  ژن   ۱۰۰
دارد و بر فرآیندهایی مانند سوخت وســاز 
بــدن، بیماری عصبــی و التهــاب تأثیر 

می گذارد.

یکی از رایج تریــن ترکیبات رژیم غذایی 
باعث تغییر ژن های مغزی می شود

در بیــن ژن هــای تغییریافتــه، ژن هایی 
وجود داشــت که مربوط به اسکیزوفرنی، 
افســردگی و آلزایمــر بودنــد؛ ولی این 
ماده بیشــترین تأثیر را بر ژن هایی که در 
نقش  »اکسی توسین«  به نام  هورمونی  تولید 
دارند، داراست. اکسی توسین گاهی اوقات 
هورمون عشق شــناخته می شود،  به عنوان 
زیرا باعــث پیوند اجتماعی و احســاس 
سرخوشی می شود. اختالل در عملکرد این 
ژن با افسردگی و اوتیسم ارتباط دارد. این 
ژن در عین حال نقش مهمی در تنظیم وزن 
بدن و متابولیسم گلوکز را نیز ایفا می کند.

دانشــمندان چند نظریه را راجع  به این که 
کــدام عنصــر در روغن ســویا دقیقا در 
منتشر  دارند،  اساســی  نقش  تغییرات  این 
فراهم  به  موفــق  تاکنون  ولــی  کرده اند؛ 
نشده اند.  درست  کامال  نظریه ی  یک  کردن 
تحقیقات آینــده باید بر روی تعیین این که 
کدام عنصر مســئول این تغییرات ژنتیکی 

متمرکز شوند. است، 
اســکیزوفرنی در میان ســنین ۱۶ تا ۳۰ 
به خود  را  آســیب  ،بیشــترین  ســالگی 
اختصاص مــی دهد و عالیم در مردان نیز 
در سن کمتری نســبت به زنان نشان داده 
میشود در بسیاری از موارد، اختالل به طرز 
آهســته ای توسعه می یابد که فرد نمیداند 
، سالهاست آن را داشته است با این حال، 
در موارد دیگر، فرد می تواند ناگهان دچار 

شده و به سرعت پیشرفت کند.

دانشمندان سرانجام فهمیدند چرا »دانه های برف« هیچکدام شبیه به هم نیستند!

با اختراع جديد محققان MIT نابینايان بدون داشتن چشم می توانند ببینند!

افزايش امیدواری ها به درمان 
اسکیزوفرنی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860311026000165 مورخـه 98/10/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای فرج الـه فدوی فرزند عبدالعزیزبه شـماره شناسـنامه 12 
صـادره از الرسـتان و شـماره ملـی 6499908657 در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت 502/73 متـر مربع دارای پـالک 51 فرعی از 
13413 اصلـی مجـزا شـده از پـالک 13413 اصلـی واقـع در  بخـش 18 فـارس حـوزه ثبت ملک شـهر خنج ،ضلع غربـی خیابان امـام که از 
طریـق ارث بـه ایشـان رسـیده ، محـرز گردیـده اسـت . لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .

تاریخ انتشار اول : 98/12/1             تاریخ انتشار دوم : 98/12/17
358

عبداهلل جهان پور عمله ريیس ثبت اسناد و امالک خنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311026000167 مورخـه 98/10/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای فـرج الـه فـدوی فرزنـد عبدالعزیزبـه شـماره 
شناسـنامه 12 صـادره از الرسـتان و شـماره ملی 6499908657 در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 473/84 متـر مربع دارای پالک 
52 فرعـی از 13413 اصلـی مجـزا شـده از پـالک 13413 اصلـی واقع در  بخـش 18 فارس حوزه ثبت ملک شـهر خنج ،ضلـع غربی خیابان 
امـام کـه از طریـق ارث بـه ایشـان رسـیده ، محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1           تاریخ انتشار دوم : 98/12/17

359                         عبداهلل جهان پور عمله ريیس ثبت اسناد و امالک خنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311026000164 مورخـه 98/10/14  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای بهنـام فـدوی فرزند فرج اله به شـماره شناسـنامه 
70 صـادره از الرسـتان و شـماره ملـی 2511682346 در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت 445/76 متر مربـع دارای پالک 50 فرعی 
از 13413 اصلـی مجـزا شـده از پـالک 13413 اصلـی واقـع در  بخـش 18 فـارس حـوزه ثبـت ملـک شـهر خنـج ،ضلـع غربی خیابـان امام 
واگـذاری ) هبـه نامـه ( از طـرف آقـای فـرج الـه فدوی ، محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1            تاریخ انتشار دوم : 98/12/17

360
عبداهلل جهان پور عمله ريیس ثبت اسناد و امالک خنج

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون بـه موجـب رای شـماره 139860311029000328 مورخـه 98/10/14 هیات قانـون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی  تحـت پـالک  1240/95 به مسـاحت 201020 متـر مربع واقع در فراشـبند 
بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای زیـاد نشـاط پـور فرزند علـی به شـماره شناسـنامه 1369 قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق ثبتی 
تحدیـد حـدود پـالک اصلـی پس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضای مالـک و برابر دسـتور تبصره 
مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حـدود پالک موصـوف روز شـنبه مورخه 
99/01/17 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملـک شـروع شـروع و انجـام خواهـد گرفت . لذا به وسـیله ایـن آگهی از کلیـه صاحبان 
امـالک مجـاور دعـوت مـی گـردد کـه در وقت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافتـه و چنانچه نسـبت به حـدود و حقـوق ارتفاقی 
پـالک مذکـور ادعایـی دارنـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدید حـدود به 

مـدت 30 روز بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهی : 1398/12/17

تاریخ تحدید حدود : 1399/01/17
امید حسینی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /91

آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون بـه موجـب رای شـماره 139860311029000374 مورخـه 98/11/14 هیات قانـون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یـک بـاب خانه تحـت پـالک  1231/6326 مفـروز و مجـزا شـده از پـالک 1231/842به مسـاحت 
165/1 متـر مربـع واقـع در فراشـبند بخش 8 فـارس در مالکیـت خانم زینب حیـدری علمدار لو فرزند کرمعلی به شـماره شناسـنامه 
968 قـرار گرفتـه اسـت و مطابـق سـوابق ثبتـی تحدیـد حدود پـالک اصلی پـس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمل نیامده اسـت 
لـذا حسـب تقاضـای مالـک و برابـر دسـتور تبصره مـاده 13 قانـون تعیین تکلیـف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی عملیات 
تحدیـد حـدود پـالک موصـوف روز سـه  شـنبه مورخـه 99/02/2 سـاعت 9 صبح در محل وقوع ملک شـروع شـروع و انجـام خواهد 
گرفـت . لـذا بـه وسـیله ایـن آگهـی از کلیه صاحبـان امالک مجـاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محل وقـوع ملک حضور 
یافتـه و چنانچـه نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعایی دارنـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت ، اعتـراض خـود را کتبا 
از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید 

دریافـت دارند . 
تاریخ انتشار آگهی : 1398/12/17

تاریخ تحدید حدود : 1399/02/02
امید حسینی ريیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

م الف /90

آگهی ثبتی 
آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات مسـافرت هوایـی سـوالن گشـت فـارس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت 1314 
شـماره  1398/07/03ومجـوز  مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14007456271 ملـی  شناسـه  و 
54766-98/11/6سـازمان هواپیمایـی کشـوری تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : اقـای مجید فریـدون نژاد به کدملـی 5159727787 
دارنـده مبلـغ 400000 ریـال سـهم الشـرکه کـه تمامـی سـهم الشـرکه خـود را بـه موجـب سـند صلـح شـماره20412 مـورخ 
98/9/11تنظیمـی دفترخانـه اسـناد رسـمی157 المـرد بـه خانم سـاناز خـرم دل بـه کدملـی 2500058263 واگذار و خـود نیز از 
شـرکت خـارج گردیـد. خانـم سـیده مرضیـه حقایقی مقـدم بـه کدملـی 5159888608 دارنـده 100000 ریال سـهم الشـرکه که 
بـه موجـب سـند صلـح شـماره 20413 مورخ98/9/11تنظیمی دفترخانه اسـناد رسـمی 157 المرد تمامی سـهم الشـرکه خـود را به 
خانـم سـاناز خـرم دل بـه کدملـی 2500058263 واگـذار و خـود نیز از شـرکت خارج گردیـد. پس از نقـل وانتقاالت فوق شـرکاء 
ومیـزان سـهم الشـرکه انـان بـه شـرح ذیل می باشـد: خانم سـاناز خـرم دل دارنـده 900000 ریال سـهم الشـرکه اقـای محمد خرم 

دل دارنـده 100000 ریـال سـهم الشـرکه 
شناسه آگهی : 781335       32948

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد 

آگهی ثبتی 
آگهـی تغییـرات شـرکت خدمـات مسـافرت هوایـی سـوالن گشـت فـارس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود به شـماره ثبـت 1314 و 
شناسـه ملی 14007456271 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/03ومجوز شـماره 98/11/6-54766 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : - خانم سـاناز خـرم دل 2500058263 به عنوان نائب رئیـس هیئت مدیره 
ومدیرعامـل -اقـای محمـد خـرم دل 5150104566 بـه عنوان رئیـس هیئت مدیره بـرای مدت نامحـدود انتخاب گردیدنـد. - کلیه 
اسـناد واوراق بهاداروتعهـدآور شـرکت از قبیل چک، سـفته، بروات ،قراردادها وعقوداسـالمی ونیز سـایر اوراق عـادی ونامه های اداری 

شـرکت بـا امضـای خانـم سـاناز خرم دل بـه عنـوان مدیرعامل شـرکت همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت.
شناسه آگهی: 781334            32947

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد 

آگهی ثبتی
آگهـی تغییـرات شـرکت گلسـتان اللـه شـمس شـرکت تعاونی به شـماره ثبـت 414 و شناسـه ملـی 10980013222 بـه اسـتناد تاییدیه 
اداره محتـرم تعـاون ,کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان مهر بـه شـماره نامـه 211617 /98مـورخ 1398/11/28وصورتجلسـه هیئت مدیره 
مـورخ 1398/11/26تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - خانـم مدینه بهمن پـور به شـماره ملی 5159189238 بسـمت رئیس هیـات مدیره و 
آقـای مرتضـی پورحسـن به شـماره ملـی 5150027170 بسـمت نائـب ریئس هیت مدیره و آقای ابوالحسـن شمسـی نسـب به شـماره ملی 
: 6579607114 بسـمت منشـی هیـت مدیـره تـا پایان مـدت باقیمانـده اعتبار هیات مدیـره انتخـاب گردیدنـد.. - اوراق و اسـناد بهادار از 
قبیـل چـک، سـفته، برات، اسـناد تعهـدآور و قراردادها بـا امضاء خانم مدینـه بهمن پـور) مدیرعامل و رئیس هیـت مدیره ( و آقای ابوالحسـن 
شمسـی نسـب بسـمت منشـی هیـات مدیره شـرکت به همراه مهر شـرکت معتبر اسـت و سـایر نامه هـای اداری با امضـاء خانـم مدینه بهمن 

پـور )مدیرعامـل و رئیـس هیـت مدیره( شـرکت به همـراه مهر شـرکت دارای اعتبار اسـت. . 
شناسه آگهی: 794592           33036

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 
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 به گزارش مشرق، ساعت ۹:۳۰ دوشنبه ۱۲ اسفند، 
گزارش مرگ مرمــوز زن جوانــی در خانه اش به 
بازپرس کشــیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه 
جرم اعالم شد.به دنبال اعالم این خبر بازپرس جنایی 
و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه که طبقه 
چهارم خانه ای در منطقه یوســف آباد بود شدند و 
جسد زن جوان را در حالی روی تخت خواب دیدند 

که آثار خراشیدگی روی بدنش به چشم می خورد.
بررســی های اولیه نشــان می داد که زن ۳۶ ساله 
عکاس تئاتر، ســینما و تلویزیون و فوق لیســانس 
ادبیات فارســی بوده است. همســر ۲۸ ساله او نیز 
اســت. تلویزیونی  ســریال های  و  تئاتر  کارگردان 

متخصصان پزشــکی قانونی در معاینات اولیه علت 
مرگ را مســمومیت یا خفگی اعالم کردند اما نظریه 
اصلی منوط به انجام کالبد شکافی و تحقیقات بیشتر 

شد.

همســر این زن در تحقیقات به تیــم جنایی گفت: 
همســرم دختر عمه ام نیز بود او یکبار ازدواج کرده 
و طالق گرفته بود. دو ســال قبل بــدون توجه به 
مخالفت های خانواده ها با هم ازدواج کردیم چرا که 

من عاشقش بودم.
وی ادامه داد: اغلب من و همســرم در پروژه های 
کاری مشترک باهم بودیم و به همین خاطر خانه مان 
فقط یک کلید داشت که دســت همسرم بود. صبح 
مثل همیشه از خانه بیرون رفتم و ساعت ۷ عصر که 
به خانه برگشتم هر چه زنگ در را زدم همسرم در را 
باز نکرد و جوابی نداد. به تلفن همراهش زنگ زدم 
که خاموش بود. درنهایت با کمک کلید ســاز وارد 

خانه شدم و با جسد همسرم مواجه شدم.
در حالی که مرد جوان مدعی بود که از علت مرگ 
همسرش بی اطالع است کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت آثار خراشــیدگی را روی بدن مرد 

جوان دیدند. آثار خراشــیدگی کــه این احتمال را 
مطرح می کرد زوج جوان باهم درگیر شده اند.

با به دست آمدن این مدرک بار دیگر از وی تحقیقات 
صورت گرفــت و او این بار به دعوای شــب قبل 
اعتراف کرد: به خاطر پروژه کاری که داشتم شب ها 
دیر به خانه می آمدم. همسرم از این موضوع ناراحت 
بود و مدام شــکایت می کرد. شب حادثه نیز سر این 
موضوع باهم بحثمان شــد و کتک کاری کردیم. او 
می گفت شــب ها در خانه تنها است و اذیت می شود 
و از من می خواست که زودتر به خانه برگردم. صبح 
هم بدون اینکه با همســرم حرفی بزنم خانه را ترک 
کردم و از او خبری نداشتم تا اینکه به خانه برگشتم 

و جسدش را دیدم.
باتوجه به اظهارات ضد و نقیض مرد جوان، بازپرس 
واحدی از شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران 

دستور بازداشت او را صادر کرد.

شوک: پســر نوجوان که در بزم شبانه دست به قتل 
دوستش زده بود محاکمه شد.

عصر شــامگاه دهم بهمن ماه ســال ۹۷ پیکر خونین 
پســر ۱۷ ساله ای به نام بردیا به بیمارستانی در جنوب 
تهران منتقل شــد که از ناحیه سینه چاقو خورده بود. 
وی تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما تالش پزشکان 
برای نجات وی بی نتیجه ماند و بردیا به دلیل شــدت 

خون ریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
شواهد نشان می داد وی در خانه دوستش پرهام مهمان 

بوده که با ضربه چاقوی وی از پا در آمده است.
با افشــای این ماجرا پرهام که همراه پدر و مادرش، 
پیکر نیمه جان بردیا را به بیمارســتان رســانده بود 
بازداشت شد و به درگیری خونین با مهمانش اعتراف 

کرد.
وی گفت:من و بردیا از ســال ها قبل با هم دوســت 
بودیم. آن روز بردیا در غیــاب پدر و مادرم به خانه 
ما آمده بود تا بــا هم خوش گذرانی کنیم. ما مهمانی 
دونفره ترتیب داده بودیم که با هم مشروب خوردیم و 
مشغول تماشای فیلم شدیم، اما یک باره بردیا پیشنهاد 
عجیبی را مطرح کرد که از شنیدن آن عصبانی شدم به 
همین دلیل با هم درگیر شدیم و من با چاقو او را زدم.

وی ادامــه داد: وقتی بردیا خونین روی زمین افتاد از 
ترسم با پدر و مادرم تماس گرفتم و بالفاصله او را به 

بیمارستان رساندیم، اما کار از کار گذشته بود.
در دادگاه

به دنبال اعتراف های پسر نوجوان و بازسازی صحنه 
جرم برای وی کیفرخواست صادر شد و وی دیروز در 
شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه پدر و مادر بردیا برای قاتل پسرشان 

حکم قصاص خواستند.
مادر داغدار در حالی که اشــک می ریخت با اشاره 
به متهم گفت: پســرم مهمان خانه پرهام بود، اما او بی 
رحمانه پسرم را کشت. به همین دلیل حاضر به گذشت 

نیستم و برایش قصاص می خواهم.
انکار قتل عمدی

ســپس پرهام که از کانون اصالح و تربیت به دادگاه 
منتقل شــده بود در جایگاه ویژه ایســتاد و منکر قتل 

عمدی شد.
وی در تشــریح جزئیات ماجرا گفت:آن روز بردیا به 
خانه مان آمد و با هم مشروب خوردیم. ما سال ها بود 
با هم دوست بودیم و هیچ مشکلی با یکدیگر نداشتیم، 
اما وقتی بردیا مست شد یک باره پیشنهاد بی شرمانه ای 
را مطرح کرد. او خواســت تا تسلیم خواسته شومش 
شــوم که از شنیدن پیشنهاد او عصبانی شدم. ما با هم 
درگیر شــده بودیم که بردیا با چاقو به من حمله کرد 

و من برای دفاع از خودم چاقو را از دستش گرفتم. ما 
با هم گالویز شــده بودیم که چاقو ناخواسته به سینه 

بردیا فرو رفت.
پرهام در حالی که اشک می ریخت و سرش را پایین 
انداخته بود ادامه داد:من واقعا قصد کشــتن بردیا را 
نداشــتم. من انگیزه ای برای قتل دوســت قدیمی ام 
نداشــتم، اما او خودش به سمت من حمله ور شد و 
حمله او به ســمت من باعث شد تا چاقو ناخواسته به 

سینه اش برخورد کند.
من اگر او را با چاقو نمی زدم ممکن بود خودم در آن 

درگیری کشته شوم.
با پایان اظهارات متهم نوجوان، قضات وارد شــور 

شدند تا رای صادر کنند.

 کارگر ۳۹ ســاله ای هنگام نصب دســتگاه جرثقیل در 
دشتستان جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه 
منجر به فوت در تلمبه خانه ایســتگاه پمپاژ شــرکت 
آبرســانی بالفاصله ماموران انتظامی به همراه نیرو های 

امدادی به محل اعزام شدند.

ســرهنگ فرهاد آراوند افزود: در بررســی های اولیه 
مشخص شد، مردی ۳۹ ساله هنگام نصب جرثقیل سقفی 
سوله، بین ریل جرثقیل و تابلو برق گیر کرده و به علت 
جراحات وارده از ناحیه سینه و شکم جانش را از دست 

داده است.
او بیان کرد: جسد با کمک نیرو های امدادی به سردخانه 

منتقل شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

سرپرســت پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: انواع 
لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال 

در بازرسی از یک انبار در شیراز کشف شد.
ســرهنگ ابراهیــم یگانه سرپرســت پلیــس امنیت 
اقتصادی فارس اظهار کــرد: کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان با اقدامات فنــی و تخصصی از دپو 
کاالی قاچــاق در یک انبار در بلوار امیرکبیر شــیراز 
مطلــع و با هماهنگی مقام قضائــی به محل مورد نظر 

اعزام شدند.

او افزود: ماموران انتظامــی این پلیس به مکان مورد 
نظر اعزام و موفق شــدند در بازرسی از این انبار، ۸ 
هزار و ۲۳۲ عدد انــواع لوازم یدکی خودرو خارجی 

قاچاق کشف کنند.
سرپرســت پلیس امنیت اقتصادی فارس با بیان اینکه 
در این خصوص پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی 
ارسال شــد، گفت: ارزش اموال مکشوفه قاچاق طبق 
نظر کارشناسان مربوطه، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده 

است

دســتگاه   ۱۹ کشــف  از  گراش  انتظامی  فرمانــده 
استخراج ارز دیجیتال )بیت کوئین( خبر داد و گفت: 
ارزش این دستگاه ها چهار میلیارد ریال برآورد شده 

به گزارش میالد الرستان است. 
دســتگاه   ۱۹ کشــف  از  گراش  انتظامی  فرمانــده 
استخراج ارز دیجیتال )بیت کوئین( خبر داد و گفت: 
ارزش این دستگاه ها چهار میلیارد ریال برآورد شده 

است.
بــه گزارش میالد الرســتان به نقــل از خبرگزاری 
شبســتان، سرهنگ »محمدجواد اســالمی  مهر« گفت: 
در پی کســب خبری مبنی بر این که فردی در منزل 
خود در سطح شهرستان، اقدام به نگهداری و قاچاق 

دســتگاه های تولید ارز دیجیتــال در منزلش می کند 
که بررســی موضوع در دستور کار ماموران کالنتری 

گرفت. قرار  مرکزی 
کرد:  خاطرنشان  گراش  شهرســتان  انتظامی  فرمانده 
تایید  از بررســی و  ماموران کالنتــری مرکزی پس 
صحت خبر و هماهنگی قضائــی، به محل مورد نظر 

شدند. اعزام 
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرســی صورت 
گرفتــه از منزل مذکور، ۱۹دســتگاه اســتخراج ارز 
دیجیتال خارجی قاچاق کشــف شــد، تصریح کرد: 
برابر نظر کارشناســان ارزش اموال مکشــوفه، چهار 

برآورد شده است. میلیارد ریال 

به گزارش گروه حوادث رکنا،ســرهنگ  ناصری نژاد 
تهران گفت:  پیشــگیری  پلیس  کننده  هماهنگ  معاون 
چندی قبل مامــوران قرارگاه جلب محکومین متواری 
در جریان فراری بــودن یک زن که در نقش رمال و 
فالگیر اقدام به کالهبــرداری و اخاذی می کرد قرار 

. گرفتند 
وی افزود: ماموران این یگان در تحقیقات پی بردند 
که زن ۴۸ ســاله به نام ژیالدر نقــش رمال و فالگیر 
سوژه های خود را شناسایی کرده و سپس ادعا کرده 
بودند  زنان جوان  فرزندان شــاکیان که همگی  برای 
طلســم نوشــته و اگر به او پولی ندهند طلسم باعث 
مرگ یا از بین رفتن آرامش در زندگی فرزندانشــان 

می شود.
این مقام پلیسی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد 
این زن با تهدید این طلســم ها در چند نوبت اقدام 
به اخاذی ۸۰ میلیون تومانی کرده اســت که تجسس 
ها برای دســتگیری وی آغاز شد ودر ادامه ماموران 
قــرارگاه جلب محکومین فراری اطالع پیدا کردند که 

متهم به یکی از شــهرهای شمالی سفر کرده است.
معاون هماهنگ کننده پلیس پیشــگیری تهران اظهار 

داشــت: ماموران در مرحله بعدی پی بردند این زن 
بــرای انجام اعمال مجرمانه خود به تهران بازگشــته 
اســت که پــس از هماهنگی هــای قضایی در یک 
منطقه جنوب  در  فریبــکار  غافلگیرانه زن  عملیــات 

شد. دستگیر  تهران  شرق 
سرهنگ ناصری نژاد گفت: ۸ شاکی پرونده شناسایی 
و متهم برای ســیر مراحل قانونــی در اختیار مرجع 

است. گرفته  قرار  قضایی 

به گــزارش رکنا ، ســرهنگ »پیمــان لطیفی« رئیس 
کالنتری ۱۴۸ انقالب اســالمی گفت: ســاعت ۲۳:۰۰ 
یکشنبه یازدهم اســفند امسال مردی در تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ از به ســرقت رفتن خودرو 
پــژواش در خیابان جمالزاده خبــر داد و به دنبال آن 

سریعا تیمی از ماموران به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران با حضور در محل با پدر و مادری 
آشــفته و نگران روبه رو شــدند و پــدر جوان اظهار 
داشت، همســرش برای خرید از خودرو پیاده شده بود 
و پســر ۲ ماهه اش نیز در صندلی عقب خواب بود و 
خودش نیز در حالی که ماشــین روشن بود لحظاتی از 
خودرو پیاده شــد و چند قدمی نرفته بود که در همین 
لحظه ناگهان ۲ جوان سوار بر خودرو شده و با سرعت 

پا به فرار گذاشتند.
رئیس کالنتری ۱۴۸ انقالب اسالمی ادامه داد: با توجه 
به حساســیت موضوع مشخصات خودرو به گشت های 
پلیســی مخابره شــد و در ادامه زن جوان که بی تابی 
می کرد عنوان کرد، گوشــی موبایلش را داخل خودرو 
جا گذاشــته که در این مرحله یکی از ماموران با تلفن 

همراه زن جوان تماس گرفت.
ایــن مقام پلیســی ادامه داد: در ایــن تماس یکی از 
ســارقان گوشــی موبایل را جواب داد و مامور پلیس 

شروع به صحبت می کند و سارق ادعا می کند حال بچه 
خوب اســت و خودرو را تا لحظاتی دیگر یک کوچه 
باالتر از کالنتری و پشت خودرو کامیون پارک می کند 
و برای اینکه بچه ســرما نخورد بخاری خودرو را نیز 

روشن گذاشته است.
ســرهنگ لطیفی گفت: به این ترتیب ماموران همراه با 
پــدر و مادر کودک به محل مراجعــه کرده و خودرو 
کشف و کودک ۲ ماهه نیز به آغوش خانواده باز گشت.

کالنتری محله انقالب اسالمی در پایان از مردم خواست 
که در زمان ترک خودرو هشــدار های پلیسی را جدی 
بگیرند و هیچ وقت خودرو را به حالت روشــن حتی 
برای یک لحظه ترک نکنند و در زمانی که فرزندشــان 
داخل ماشین است حتما یکی از اعضای خانواده همراه 

وی داخل خودرو بماند.

راننده تاکســی اینترنتی که در ماجرای 
مرموزی هدف ضربات چاقو قرار گرفته 
بود پس از شش روز مبارزه روی تخت 

بیمارستان تسلیم مرگ شد.
به گزارش رکنا، ســاعت ۱۳:۴۵ روز 
مسئوالن  امســال  اسفند  دوشــنبه ۱۲ 
بیمارستان شهدای تجریش در تماس با 
ماموران کالنتری ۱۰۱ تجریش از مرگ 
مرد جوانی که هدف ضربات چاقو قرار 
گرفته بود، خبر دادند و تیمی از ماموران 
برای بررسی موضوع به بیمارستان اعزام 

شدند.
ماموران در تحقیقات ابتدایی، پی بردند 
که مرد جوان راننده تاکسی اینترنتی بوده 
و سه شــنبه هفته گذشته هدف ضربات 
چاقو قــرار گرفته و پــس از انتقال به 
بیمارستان و با گذشت شش روز به دلیل 
بیمارستان  شدت خونریزی روی تخت 

به کام مرگ فرو رفته است.
بدین ترتیب تیمی از ماموران به دستور 
امورجنایی  دادسرای   ۱۱ شعبه  بازپرس 
تهران برای تحقیقات فنی و پلیسی وارد 

عمل شــدند و در گام نخست مشخص 
شد مرد جوان که راننده تاکسی اینترنتی 
است و عصر دوشنبه از خانه خارج شده 
و خانواده اش پس از دو ســاعت وقتی 
در برابر تماس های بی پاسخ او قرار می 
گیرند، نگران می شوند و با حضور در 

اداره پلیس اعالم فقدانی می کنند.
کارآگاهان شماره پالک خودروی مرد 
جوان را در سامانه سراسری پلیس ثبت 
می کنند تا این که ســاعت ۲:۳۰ بامداد 
چهارشنبه ۷ اسفند خودروی این مرد در 

محدوده منطقه لواســان پیدا می شود و 
این در حالــی بوده که صاحب خودرو 
غرق خون داخــل خودرویش با مرگ 
دست و پنجه نرم می کرده و خیلی زود 

او را به بیمارستان منتقل کرده اند.
بنا بــه این گــزارش، بازپرس پرونده 
دستور داد تا آخرین مسافر راننده تاکسی 
اینترنتی شناسایی شود و تحقیقات برای 
ردیابــی عامل جنایت در دســتور کار 
مامــوران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.

 
 رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: یک پســر ۲۸ ساله 
در کرج، پدر، مادر و خواهر خود را به قتل رسانده و 

خودکشی کرده است.
قتل ،حوادث|اول فارس: سرهنگ محمد نادربیگی با 
بیان اینکه پس از تماس شهروندان با پلیس ۱۱۰ مبنی بر 
شنیده شدن صدای گلوله در منطقه شاهین ویالی کرج 
و اعالم اینکه از زمان شنیده شدن صدای گلوله خبری 
از خانواده همسایه نیست، گفت: پس از آن موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، نادربیگی عنوان کرد: ماموران پلیس 

پس از حضور در محل حادثــه با حکم قضایی وارد 
منزل شدند و جسد چهار عضو خانواده که پدر، مادر 

و  فرزند دختر۲۶ساله و پسر۲۸ ساله را مشاهده کردند.
وی ادامه داد: اعضای این خانواده با شلیک گلوله به 

قتل رسیده بودند.
رئیس پلیس آگاهی البرز تصریح کرد: طی تحقیقات 
کاراگاهان پلیس آگاهی اســتان البرز  پسر ۲۸ ساله با 
اعضای خانواده اش درگیر شده و با اسلحه شکاری پدر 
دســت به این کار زده و پس از آن خودکشــی کرده 

است.
وی در پایان گفت: تحقیقات برای روشن شدن زوایای 

بیشتر این حادثه در حال انجام است

رییس پلیس آگاهی البرز گفت: درگیری خونین یک 
اعضای خانواده در منطقه شــاهین ویال کرج دراین 

استان چهار عضو خانواده کشته شدند.
    به گزارش رکنا، سرهنگ محمد نادربیگی اعالم 
کرد که درپی تماس شــهروندان با پلیس ۱۱۰ مبنی 
بر اینکه درمنطقه شاهین ویال کرج چند روز گذشته 
صدای گلوله در محیط شــنیده شده و محل شلیک 
نامشخص بوده اما خانواده همسایه چند روزی است 

که خبری از آنها دردســت نیســت که موضوع به 
صورت ویژه دردستور کارمامورران قرارگرفت.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس با حکم قضایی وارد 
منزل شــدند و جســد چهار عضو خانواده که پدر، 
مادر و ۲ فرزند دختر۲۶ســاله و پسر۲۸ ساله بودند 

را مشاهده که به شلیک گلوله به قتل رسیده بودند.
نادربیگی افزود: طــی تحقیقات کاراگاهان پلیس 
با اعضای  ۲۸ ســاله  البرز پســر  آگاهی اســتان 

با اســلحه شــکاری پدر  خانــواده اش درگیر و 
خانواده آن ها را به قتل رسانده است.

وی گفت: همچنین در بررسی های بیشتر مشخص 
شــد که پســر خانواده پس از قتل پــدر، مادر و 

اقدام به خودکشی کرده است. خواهر خود 
رییس پلیس آگاهی اســتان البرز یادآورشــد که 
تحقیقات پلیس برای روشــن شــدن زوایای دیگر 

دارد ادامه  این حادثه همچنان 

سرهنگ »محمدهاشم قسام« گفت: در ۱۲ اسفندماه 
ســال جاری در یکی از محالت شهرســتان ممسنی 
گزارش قتلی به پلیس اعالم شــد که در بررسی ها 
مشــخص می شود که جوانی ۲۰ ساله به قتل رسیده 

و خانمی هم توسط قاتل زخمی شده است.
کارآگاهان  تخصصی  تحقیقات  افزود:بالفاصله  وی 
پلیس آغاز شــد و مشخص شد که قاتل فردی را به 

قتل رسانده و سپس زنی را هم مجروح کرده است.
سرهنگ »قســام« گفت:  در بررسی های تخصصی 
کارآگاهــان پلیس از صحنه قتل و تحقیقات صورت 
گرفته، در کمترین زمان ممکن فرد قاتل شناســایی 
و مشــخص شد که وی بعد از قتل به استان اصفهان 

فرار کرده است.
رئیس پلیس شهرستان ممســنی بیان کرد: سرانجام 

پــس از هماهنگی و اخذ نیابــت قضائی و اقدامات 
نامحســوس پلیس، محل اختفــای قاتل در اصفهان 

شناسایی و در عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
این مقام انتظامی خاطر نشــان کرد: متهم دســتگیر 
شده در بازجویی های صورت گرفته لب به اعتراف 
گشــود و اظهار داشت که به دلیل برخی اختالفات، 

اقدام به این عمل کرده است.

حوادث

قتل عام اعضای يک خانوده توسط پسر جوان

پسر کرجی اول از خواهر خود شروع کرد 
4 جسد وحشتناک کشف شد

ضربات چاقو بر پیکر دختر و پسر جوان 
مرگ دلخراش مرد 3۹ ساله هنگام کار

انبار میلیاردی لوازم يدکی قاچاق در شیراز لو رفت

کشف ۱۹ دستگاه استخراج ارز ديجیتال در گراش

طلسم های شیطانی يک زن در تهران راز شومی داشت

ربودن نوزاد 2 ماهه با ماشین روشن پدرش

5

قتل خونین راننده تاکسی اينترنتی

بازداشت کارگردان بعد از مرگ همسرش

قتل دوست در عالم مستی

هفته نامه طلوع المرد و مهر تلفنی آگهی و 
اشتراک میپذيرد

0۹۱78۱۹683
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راهکار های مناسب در پیشگیری از سرماخوردگی

گوش مهم ترين عضو بدن انسان است

اختاللی که موجب فلج اندام ها می شود

داليلی که نمی گذارند چربی های دور شکم تان آب شوند 

غذایـی  صنایـع  متخصـص  یـک 
هشـدار داد صـرف ادعـای فروشـنده 
ارگانیـک  بـر  مبنـی  فـراورده  یـک 
بـودن یک مـاده غذایـی کافی نیسـت.

بـه گـزارش بهداشـت نیـوز بـه نقل 
از سـالمانه، دکتر آراسـب دباغ مقدم، 
متخصـص علوم غـذا و صنایع غذایی 
و عضـو هیـات علمی دانشـگاه علوم 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا  تهـران  پزشـکی 
کـه  اتفاقـی  »متاسـفانه  گفـت:   نکتـه 
تکـرار  شـاهد  ایـران  در  روزه  هـر 
اکثـر  کـه  اسـت  ایـن  هسـتیم  آن 
ارگانیـک  بـر  ادعایـی  فروشـنده ها 
دارنـد  موجـود  محصـوالت  بـودن 
درحالـی کـه بـرای اینکـه مشـخص 
شـود مـاده غذایـی ارگانیـک اسـت 
دارای  بایـد  حتمـا  نـه،  یـا  اسـت 
انقضـای  تاریـخ  بـا  معتبـر  گواهـی 
مشـخص از شـرکت های اعتباربخشی 
باشـد و نمانـام )لوگـوی( مرتبـط نیز 
در بسـته بندی آنهـا درج شـده باشـد.«

ایـران  »در  افـزود:  ادامـه  در  وی 
اسـامی  ایـران«  ارگانیـک  »انجمـن 
محصـوالت  رسـمی  تولیدکننـدگان 
معتبـر  فروشـگاه های  و  ارگانیـک 
سـایت  در  را  فرآورده هـا  نـوع  ایـن 
»ارگانیـک«  مجلـه  نیـز  و  خـود 
و  می کنـد  به روزرسـانی  و  اعـالم 
صـدور  ادعـای  تولیدکننـده ای  اگـر 
فـرآورده ارگانیکـش را بـه اتحادیـه 
اروپـا یـا آمریـکا دارد، بایـد گواهی 
یـا  اروپـا  اتحادیـه  از  را  مربـوط 
وزارت کشـاورزی آمریـکا دریافـت 

باشـد.« کـرده 

غذایـی  صنایـع  متخصـص  ایـن 
تولیـد  »در  شـد:  یـادآور  همچنیـن 
غذاهـای ارگانیـک بـه چرخـه طبیعی 
تنـوع  بـوم،  زیسـت  تعـادل  منابـع، 
سـموم  از  اسـتفاده  عـدم  زیسـتی، 
شـیمیایی،  کودهـای  و  شـیمیایی 
عـدم اسـتفاده از پرتوهـا، حالل هـای 
صناعـی  هـای  افزودنـی  و  صنعتـی 
توجـه می شـود. از ایـن رو، غذاهای 
ارگانیـک الزم اسـت که با اسـتاندارد 
غـذای ارگانیـک تولیـد شـوند. ایـن 
اسـتاندارد )اسـتاندارد ملـی ایـران به 
شـماره ۱۱۰۰۰( خوشـبختانه در ایران 
هـم تدویـن و تصویـب شـده اسـت.«

تاکیـد  ادامـه  در  دباغ مقـدم  دکتـر 
و  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـه  کـرد 
مقـررات خاص و سـخت بـرای تولید 
یـک  فقـط  ارگانیـک،  فرآورده هـای 
تولیـد غـذای  از کل  دو درصـد  تـا 
جهـان در حـال حاضـر بـه صـورت 
ارگانیـک صـورت می گیـرد و امـکان 
تولیـد همـه فرآورده هـا بـه صـورت 
ارگانیـک بـرای سـیر کـردن جمعیت 

کـره زمیـن وجـود نـدارد.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  پایـان  در  وی 
صرف ادعای فروشـنده یـک فراورده 
مبنـی بـر ارگانیـک بـودن یـک مـاده 
»در  گفـت:  نیسـت،  کافـی  غذایـی 
ارگانیک،  فرآورده هـای  هنگام خریـد 
)لوگوهـای(  نمانـام  درج  بـه  بایـد 
مرتبـط  گواهی نامه هـای  و  مناسـب 
روی بسـته بندی دقـت شـود و صرف 
زمینـه،  ایـن  در  فروشـنده  ادعـای 

کافـی نیسـت.«

نتایـج یـک مطالعـه نشـان می دهد که 
»نـور درمانی« بـرای مقابله بـا عوارض 
درمـاِن  »روش هـای  از  ناشـی  جانبـی 

سـرطان« کارآیـی دارد. 
به گـزارش ایسـنا، پزشـکان آمریکایی 
بـر اسـاس بررسـی های خـود دریافتند 
از  درمانـی  نـور  جدیـد  روش  یـک 
زخم هـای دهانـی ناشـی از روش هـای 

درمانـی سـرطان پیشـگیری می کنـد.
در ایـن بررسـی آمده  اسـت: فتوتراپی 
کـه نـور درمانـی بـا دوز پاییـن اسـت 
روشـی موثر در پیشـگیری از موکوزیت 
دهانـی در افـرادی اسـت کـه بـه دلیل 
ابتـال به سـرطان دهـان و گـردن تحت 
درمـان قـرار دارند یـا برای آنـان پیوند 
سـلول های بنیـادی انجـام گرفته  اسـت.  
پرتـو درمانـی پـس از ابتال به سـرطان 
اغلـب موجب بـروز زخم هـای دردناک 
شـده که درمـان آن هـا در مـدت زمان 

طوالنـی انجام می شـود.
یکـی از متخصصان ایـن مطالعه گفت: 
اکنـون بسـیاری از مبتالیـان به سـرطان 

از ایـن روش درمانـی سـود می برنـد. 
همچنیـن نـور بـه شـکل لیـزر درمانی 
در حیـن انجـام جراحـی سـرطان بـه 
منظـور خارج کـردن بافت های آسـیب 
دیـده کاربـرد دارد. زمانیکه شـدت نور 
یـا  درد  می توانـد  کنـد  پیـدا  کاهـش 
التهـاب را تسـکین داده و رونـد درمان 

بخشد. سـرعت  را 
بـه گفتـه کارشناسـان، بیمارانـی کـه 
تحـت درمان هـای سـرطان قـرار دارند 
اغلـب دچارموکوزیت دهانی می شـوند 
روش هـای  جانبـی  عـوارض  از  کـه 
درمانی ایـن بیماری اسـت. این عارضه 
متوقـف  را  درمـان  رونـد  می توانـد 
سـاخته و در مـوارد حـاد بـه بسـتری 

شـدن بیمـار منجر شـود.
بـه گـزارش یونایتدپـرس، متخصصان 
ایـن  داشـتند:  اظهـار  آمریکایـی 
دسـتورالعمل جدیـد روش هـای بهتری 
را در اختیـار پزشـکان قـرار می دهـد تا 
خدمـات مراقبتی مطلوبـی را به مبتالیان 

بـه سـرطان ارائـه دهنـد

بـه کمـک طـب فشـاری 
می توانیـد برخـی درد ها را 
تسـکین بخشـد و به بهبود 
سـالمت بـدن خـود کمک 

. کنیم
بهداشـت  گـزارش  بـه 
نیـوز: طـب فشـاری یکی 
از قدیمی تریـن روش هـای 
درمانـی در دنیـا اسـت که 
می توانـد بـه طـور طبیعی 

برخی درد ها را تسـکین بخشـد و حال شـما را بهتر کند. طب فشـاری یک تکنیک 
باسـتانی اسـت که در طب سـنتی چینی از دیرباز مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت، 
در ایـن روش بـا فشـار برخـی نقـاط بر روی سـر یـا بدن عملکـرد اندام هـا بهبود 
پیـدا می کنـد اگـر ایـن روش را به طـور مرتب انجـام دهیـد از فوایـد آن در بهبود 

سـالمت جسـمانی و روحـی خـود با خبـر خواهید شـد.

هنگام خريد موادغذايی ارگانیک به 
چه نکاتی بايد توجه کرد؟

روشی برای مقابله با »عوارض 
جانبِی درمان سرطان«

تسکین سردرد و احساس آرامش با 
فشار دادن نقاطی از بدن

بـا توجـه بـه تغییـر فصـل سـرما، ممکـن اسـت ایـن روز ها 
بـا  کـه  شـویم  مواجـه  سـرماخوردگی  بـا  مـا  از  برخـی 
راهکار هـای تغذیـه ای می تـوان از سـرماخوردگی پیشـگیری 

. د کر
بـه گـزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
شـیراز، محمدجعفـر دهزاد کارشـناس ارشـد تغذیه دانشـکده 
تغذیـه و علـوم غذایـی شـیراز اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
تغییـر فصـل سـرما، ممکن اسـت ایـن روز هـا برخـی از ما با 

سـرماخوردگی مواجـه شـویم.
او ادامـه داد: رعایـت بهداشـت فـردی در ایـن بـازه زمانـی 
بسـیار و بیـش از پیـش اهمیـت پیـدا می کنـد. امـا چطـور 
می تـوان بـا تغذیـه کـه یـک رکـن اساسـی زندگی ما اسـت 
بـدن را تقویـت کنیـم تـا در برابـر ایـن اتفـاق مصون باشـیم؟

محمدجعفـر دهـزاد بیـان کـرد: تامیـن آب بـدن، غذا های بر 
پایـه گیاهـان، پروبیوتیـک هـا، فعالیـت بدنـی و ویتامین هـا 
و مـواد معدنـی پنـج راهـکار تغذیـه ای بـرای پیشـگیری از 

سـرماخوردگی اسـت.
تامین آب بدن

کارشـناس ارشـد تغذیـه دانشـکده تغذیـه و علـوم غذایـی 
شـیراز اضافـه کـرد: کـم آبی بـدن به ویـژه در نواحـی با آب 
و هـوای خشـک باعـث می شـود مخاط بـدن عملکـرد خوب 

خود را نداشـته باشـد.
او ادامـه داد: بایـد بـا تامیـن آب کافـی بـرای بـدن الیه های 
مخاطـی )موکـوز( را آمـاده نگاه داشـت تـا بتوانند بـه بهترین 
شـکل از ورود ویروس هـا و باکتری هـا بـه بـدن جلوگیـری 

. کنند
محمدجعفـر دهـزاد افزود: اینکـه چه مقـدار آب روزانه برای 
بـدن مـا مناسـب اسـت، بسـته بـه وزن و انـرژی مصرفـی و 

شـرایط بدنـی شـما متفاوت اسـت.
او گفـت: همانطـور کـه می دانیـم بـه طـور میانگیـن بـرای 
یـک فـرد نرمـال نوشـیدن روزانـه ۸ تـا ۱۰ لیـوان آب توصیه 
می شـود و البتـه ممکـن اسـت بـرای ما بیشـتر یـا کمتر باشـد.

غذا های بر پایه گیاهان
کارشـناس ارشـد تغذیـه دانشـکده تغذیـه و علـوم غذایـی 
شـیراز تصریـح کـرد: بایـد رژیـم غذایـی خـود را سرشـار 
از سـبزی، میـوه و غـالت کامـل کنیـم تـا هـم سیسـتم ایمنی 
بـدن تقویـت شـود و هـم بـا دریافـت آنتـی اکسـیدان ها و 
فیتونوترینت هـای متنـوع و کافی تـوان مقاومـت و مبارزه بدن 

یابد. افزایـش 
محمدجعفـر دهـزاد اضافـه کرد: بروکلـی، پیاز قرمـز، انگور، 
جـو، جـو دوسـر و چـای مثال هـای خوبـی بـرای ایـن موارد 
هسـتند و در طـول روز بـا کمـک مشـاوران تغذیه دسـت کم 

هفـت واحد سـبزی و میـوه مصـرف کنیم.
پروبیوتیک ها

مصـرف  جدیـد،  تحقیقـات  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  او 

پروبیوتیک هـا بـا تعدیـل باکتری هـای مفیـد روده، می تواند از 
ورود باکتری هـا و عوامـل بیمـاری زا به بدن تا حـدود زیادی 
پیشـگیری کنـد. ماسـت های پروبیوتیـک، محصـوالت بـر پایه 
کفیـر و یـا مکمل هـای پروبیوتیکـی موجـود در داروخانه هـا 
)بـا مشـورت پزشـک یـا متخصـص تغذیـه( می توانـد کمک 

باشـند. کننده 
فعالیت بدنی

کارشـناس ارشـد تغذیـه دانشـکده تغذیـه و علـوم غذایـی 
شـیراز افـزود: داشـتن یـک فعالیت بدنـی متوسـط می تواند تا 

حـدود زیـادی سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویـت کند.
محمدجعفـر دهـزاد دربـاره فعالیـت بدنـی متوسـط گفـت: 
پیـاده روی بـرای ۳۰ تـا ۶۰ دقیقـه در اکثر روز هـای هفته یک 

فعالیـت بدنـی متوسـط تلقـی می شـود.
او اظهـار کـرد: ورزش نکـردن یـا ورزش هـای شـدید، در 
صورتـی کـه بـدن آمـاده نباشـد، می توانـد سیسـتم ایمنـی را 

کند. تضعیـف 
ویتامین ها و مواد معدنی

کارشـناس ارشـد تغذیـه دانشـکده تغذیـه و علـوم غذایـی 
بـرای  توصیه هـا  بیشـترین  همـواره  شـاید  افـزود:  شـیراز 
پیشـگیری از سـرماخوردگی در ایـن دسـته باشـد! نخسـتین 
مثالـی کـه بـه ذهن همـه می رسـد چیزی نیسـت جـز ویتامین 
C البتـه بایـد بگوییـم ویتامین C اثرگذار اسـت، اما بر اسـاس 
مطالعـات، ویتامیـن C بـرای همـه افراد ایـن کارکـرد را ندارد.

او ادامـه داد: بهتریـن راه اسـتفاده از یـک مولتـی ویتامیـن 
– مینـرال روزانـه اسـت کـه بـا نیاز هـای روزانـه مـا منطبـق 
باشـد، بـرای ایـن منظور بایـد نیاز هـای بدن خود و برچسـب 
خوانـی مکمـل را آموختـه باشـیم. می توانیـم در ایـن بـاره از 

بگیریم. تغذیـه کمـک  متخصصـان 

در این مطلــب برخی از عادات غلــط و تعجب آوری که 
اجازه نمی دهد چربی شــکمی از بین برود، معرفی شده است. 
به گزارش گروه وبگردی باشــگاه خبرنــگاران جوان، یک 
تصور غلط و بســیار رایج این اســت که هــدف قرار دادن 
عضالت شــکم و انجام تمرینات ورزشی متمرکز بر روی این 
عضالت باعث از بین رفتن چربی شــکمی می شود در حالی 
کــه به گفته متخصصــان از بین بردن چربی شــکمی نیاز به 
نظم و انضباط رژیم غذایی برای ســوزاندن چربی و تمرینات 

نه فقط عضالت شکم. قدرتی برای تمام بدن دارد 
در اینجــا برخی از عادات غلــط و تعجب آوری که اجازه 
نمی دهد چربی شــکمی از بین برود، بیشتر معرفی شده است:

مصرف نوشــیدنی های گازدار: مصرف هر گونه نوشــیدنی 
گازدار که منجر به ایجاد نفخ شــود، خود راهی برای افزایش 
چربی شــکمی اســت. به طوری که افرادی که روزانه دو یا 
چند لیوان نوشــابه گازدار می نوشــند، اندازه دور کمرشان 
۶ برابر بیشــتر از کسانی اســت که از این نوشیدنی ها پرهیز 

می کنند.
مصرف غذا های فراوری شــده: هر گونه غذای فراوری شده 

از قبیل: قند و چربی های اشــباع، باید کنار گذاشته شود؛ اگر 
واقعا قصد کاهش وزن و از دســت دادن چربی شــکمی را 
دارید. غذ های فراوری شده حاوی مقادیر باالی سدیم هستند 
که منجر به احتباس مایعات در بدن می شــوند. همچنین میزان 
چربی ترانس در هر وعده غذایی باید کمتر از ۰.۵ گرم باشد 
در حالی که بســیاری مردم بیش از این میزان، چربی ترانس 

می کنند. دریافت 
نوشــیدن الکل: مصرف مشــروبات الکلی بــه دلیل این که 
حاوی مقادیر زیادی قند اســت، خود باعث افزایش دور کمر 

می شود. و چاقی شکمی 
پرهیز از ورزش های قلبــی عروقی: این ورزش ها باید برای 
از بین بردن چربی اضافه شــکم انجام شــود. تمرینات قلبی 
عروقی یا هوازی به هر تمرین پیوســته ای که قلب شــما را 
بــه فعالیت وادار کنــد، برای ۱۵ تا ۶۰ دقیقــه ادامه یابد و 
گروه های بزرگ عضالنی شــما را از قبیل: عضالت ســاق، 
ران و باســن، درگیر کند )البته در بعضــی از ورزش ها از 
قبیل: شنا و اســکی کلیه عضالت بدن در گیر می شوند( گفته 
می شــود. ورزش های معمول قلبی عروقی شامل پیاده روی، 
دویدن و دوچرخه سواری اســت. برای انجام این ورزش ها 
نیازی به عضویت در باشــگاه های ورزشی نیست، ولی گاهی 
اســتفاده از بعضی تجهیزات ورزشی دامنه انتخاب وسیع تری 
در اختیار شــما قرار می دهد. این ها شامل انواع دستگاه های 

اســتپر، اسکی ثابت، تردمیل، روئینگ )پاروزنی( و... است.
غفلت از تمرینات قدرتی: بزرگترین تصور غلط این اســت 
که انجام تمرینات قلبی مهمتر از تمرینات قدرتی اســت. این 
در حالی اســت که تمرینات قدرتی سوخت و ساز بدن را با 
اضافه کردن عضله افزایش می دهد. هر چه بدن شــما بیشتر 
عضالنی باشد، بیشــتر کالری می سوزانید و بنابراین تمرینات 

قدرتی به اندازه تمرینات قلبی در اولویت انجام باشــد.
پرهیز کامل از چربیهــا: یک رژیم غذایی غنی از چربی های 
اشــباع نشده از جمله آجیل، آووکادو، روغن زیتون و ماهی، 
برای جلوگیری از تجمع چربی در بدن مفید اســت و نباید به 

اجتناب کرد. تمام چربی ها  از  طور کامل 
تجربه اســترس مزمن: این حالت روانــی خود عاملی برای 
افزایش وزن و افزایش ذخیره چربی شــکمی است و آنهم به 
این دلیل که در حالت اســترس به دلیل ترشح هورمون های 

می گیرد. بیشتر صورت  پرخوری  آدرنال،  و  کورتیزول 
اجتنــاب از کربوهیدرات ها: اگر می خواهید چربی شــکمی 
و یــا چربی کلی بــدن را از بین ببرید، بایــد گروه هایی از 
کربوهیدرات هــای پیچیــده را به رژیم غذایــی خود برای 
افزایش حجم عضالنی اضافه کنیــد. تقریبا ۴۵ تا ۶۵ درصد 
از کالری دریافتی شــما باید از طریق کربوهیدرات های سالم 

باشد.
عدم دریافت پروتئین کافــی: غذا های غنی از پروتئین وزن 
شما را کنترل کرده و هورمون گرلین را که مرتبط با احساس 

نگه می دارد. فعال  سیری است، 
محرومیت از خــواب: کمبود خواب و افزایش وزن، ارتباط 
تنگاتنگــی با هم دارند. از نظر علمی تایید شــده اســت که 
ساعات کمتر خواب با افزایش ســایز کمر در ارتباط است. 
محرومیــت از خواب میــل به مصرف غذا هــای پرکالری و 
پردازش شــده را افزایش می دهد و ســوخت و ساز بدن را 

می کند. کم 
اجتناب از نوشــیدن چای سبز: اگر شــما مشکل در از بین 
بردن چربی های دور کمر و شــکم دارید، چای سبز بنوشید. 
این نوع چای حاوی آنتی اکســیدانی به نام کاتچین است که 

منجر به ســوزاندن بیشتر چربی در طول ورزش می شود

گوش در بدن انســان یکی از مهمترین اعضا محســوب می 
شود، زیرا انســان با کمک گوش است که می تواند اصوات 

را دریافــت کرده و با محیط اطراف ارتباط بر قرار نماید.
در ابتدا بایــد بگوییم که گوش از اجزای مختلفی ســاخته 
شده است. اجزای گوش که در ســاختار شنوایی افراد نقش 
مهمی را ایفا می نمایند شــامل: بخش خارجی گوش، گوش 
داخلی و بخش میانی گوش می باشــد. اگر عملکرد هر کدام 
از این اجزا دچار مشکل شود در شنوایی انسان تاثیر گذاشته 

و باعث ایجاد اختالل در شــنوایی فرد می شود. اختالل در 
گوش ســبب کاهش اعتماد به نفس می شــود و همچنین کم 
شــنوایی بر زندگی اجتماعی و احساســی فرد نیز تاثیر گذار 

بود. خواهد 
علل کم شنوایی و راه درمان آن

باید گفت که کم شــنوایی دارای علل مختلف است؛ کهولت 
ســن و ژنتیک را می توان از علل کم شنوایی دانست که البته 
کم شــنوایی به علت کهولت ســن یکی از رایج ترین علت 
ها اســت. بهترین راه حل برای درمان این اختالل استفاده از 
سمعک است. ســمعک وسیله ای کوچک و الکترونیکی است 
کــه در داخل گوش قرار می گیرد. ســمعک اصوات اطراف 
را دریافت کرده و اصوات دریافتی را تقویت کرده و ســپس 
به گوش می رســاند. سمعک ها در گذشــته بسیار بزرگ و 
در دیدرس بودند به همین دلیل بســیاری از افراد از سمعک 
اســتفاده نمی کردند و اما با گذشت زمان و پیشرفت علم و 
فناوری ســمعک ها در انواع مختلفی به بازار عرضه شــدند 
که برخی از آنها کامال در داخــل کانال گوش قرار گرفته و 
از دید پنهان می باشــد. سمعک ها از نظر تکنولوژی و شکل 

و محل قرارگیری دارای انواع مختلفی هســتند و شــما می 
توانید با مراجعه به کلینیک ســمعک قلهک با متخصصین ما، 
مشــاوره الزم را انجام داده و با انواع ســمعک آشنایی پیدا 
کنید، همچنین کلینیک ســمعک قلهک با بهترین خدمات پس 

از فروش در خدمت شما عزیزان می باشد.
نکات حائز اهمیت در خرید سمعک

همانگونه که قبلتر گفته شــد ســمعک از نظر شکل ظاهری، 
تکنولوژی، کمپانــی تولیدی و محل قــرار گیری در گوش 
دارای انواع مختلفی اســت.باید دقت نمایید که شما قبل از 
انتخاب نوع و مدل ســمعک، ابتدا باید آزمایشــات الزمه را 
انجام داده و از درصد کم شــنوایی خود آگاه شوید و سپس 
اقدام به خرید نمایید. نکته مهم این است که در هنگام خرید 
سمعک باید توجه داشته باشــید که سمعک منتخب شما باید 
با میزان ضعف شــنوایی شما متناسب باشد و همچنین سمعک 
متناســب با نیازهای روزانه شما باشد. برای مثال سمعک های 
نامرئی برای تمامی افراد مناســب نمی باشــند،در ادامه باید 
گفته شود که قیمت سمعک به دلیل تنوع و مدل های مختلف 

است. بسیاری  نوسانات  دارای  سمعک 

یــک متخصص ارتوپد گفت:ارتباط میان عصب ها و عضالت 
شایع ترین راه برای به وجود آمدن پارزی است.

به گزارش بهداشــت نیوز: ذبیح اهلل حســن زاده متخصص 
ارتوپد  دربــاره بیماری پارزی بیان کــرد: در واقع پارزی 
موجــب فلج یک انــدام یا نیمی از بدن می شــود و به دلیل 
اختالالتــی که در عصب فرد ایجاد شــده بروز می کند، این 
بیماری  در تمام ســنین اتفاق می افتد، اما در کهن ســالی و 

می کند. بروز  بیشتر  پیری 

وی دربــاره علل ابتال به پــارزی بیان کــرد: ارتباط میان 
عصب ها و عضالت شــایع ترین علت بــرای به وجود آمدن 
پارزی اســت اما سکته مغزی، دیســتروفی عضالنی و نخایی 
نیز از علل بروز پارزی محســوب می شوند، در زمان کودکی  
نیز افتادگی، ضربه شــدید به سر  ، نرسیدن اکسیژن می توانند 
از علــل مهمی در ابتــال پارزی در کودکی باشــد همچنین 
سکته های مغزی ناشی از ضربات شــدیدی به مغز که باعث 
خونریزی شــود، تومور های مغزی، مننژیت و آبســه موجب 

می شود. پارزی  ایجاد 
بیماری پارزی عوارض و درمان 

اندام های حرکتی فرد  به  حسن زاده گفت: آســیب هایی که 
در این بیماری وارد می شــود می توانــد موجب بی حرکتی 
کامل یا نیمی از بدن شــود، افرادی که دچار پارزی خفیف 
شــده اند تنها کمی اندامشــان لمس می شود، ولی اگر فردی 
مبتال به همی پارزی شــود حتما قســمت های حرکتی فرد از 

می افتد. کار 
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دردربــاره امواج رادیویــی و آنتن های 
از  برخی  مانند »چرا  به مســایلی  موبایل 
مردم با نصب آنتن موبایل در همســایگی 
خــود مخالفــت می کنند؟« یــا »چگونه 
بفهمیم مخالفان آنتن های موبایل راســت 
می گویند یا دروغ« پرداخته و ســعی در 
باورهای  و  شــایعات  ریشه های  واکاوی 
اشتباه شکل گرفته در ذهن  مردم داشتیم.

ســراغ  می خواهیم  مطلب  ایــن  در  اما 
ســطح باالتری نســبت به مردم برویم و 
منابع ســاخت و انتشار اخبار و شایعات، 
نیت های پشــت تلقین ها و القائات اشتباه 
برنامه ریزی شــده  فعالیت های  جامعه،  به 
و مدیریت شــده برای مخالفت با توسعه 
موبایل  آنتن های  نصب  موبایل،  شبکه های 
و در یــک کلمه »آنتن هراســی« هم در 
ســطح مردم و هم در ســطح رسانه ها و 

کنیم. بررسی  را  متخصصان 
آننتهراسی؟ چرا

جای تعجــب دارد وقتی در یک جامعه 
ده ها مســئله و خطر بــه مراتب بزرگ تر 
در کمین ســالمتی مردم است؛ چرا مرتبا 
آنتن هــا و اپراتورهای موبایل مورد حمله 
و هجمه قــرار می گیرند. همــه می دانیم 
ســیگار، قلیان، تنباکو، توتون و استعمال 
آن ها برای ســالمتی انســان چقدر مضر 
و خطرناک هســتند ولی امــروزه در هر 
و  فروش سیگار  فروشگاه و سوپرمارکتی 

لوازم قلیان آزاد است.
در هر رســتوران و سفره خانه ای به طور 
رســمی قلیان عرضه می شــود و هزاران 
جلوی چشم  دخانیات  مواد  فروش  مغازه 
از چند گاهی  مردم فعالیت می کنند و هر 
یک صدایــی برای مخالفت بــا آن ها و 
شــنیده  دخانیات  آســیب های  یادآوری 

می شود.
از خطرناکتــر موبایــل آننتهــای آیــا 

هستند؟ قلیان و سیگار

آلودگی هوا و زباله های صنعتی هم منشا 
ده ها بیماری و خطر برای جان انســان ها 
اثر  بر  ایرانی  نفر  هستند. ســالیانه صدها 
استشــمام هوای آلوده و مسموم به انواع 

سموم بسیار مضر برای بدن جان خود را 
اندازه ای  به  آیا جامعه  می دهند.  از دست 
کــه از امــواج رادیویی هــراس دارد؛ 
از هــوای آلوده و ترافیک کالن شــهرها 

است؟  هراسناک 
چندین نمونه دیگر هم می توان نام برد تا 
به این نقطه برسیم که انگار »آنتن هراسی« 
فقط یک باور اشــتباه و غلط یا فوبیا در 
اذهــان برخی از مردم نیســت؛ بلکه یک 
پروژه هدفمند از ســوی برخی رسانه ها، 
نهادها، ســازمان ها و افراد بــا نفوذ در 

نهادهای حاکمیتی است. جامعه و حتی 
هنگامی کــه خروجی یــک تحقیق در 
دانشــگاه فقط ترس و اضطراب مردم را 
بیشتر کرده و موجب دامن زدن به هراس 
مردم از نصب آنتن های موبایل می شــود؛ 
با اســتناد  نهادهای مرجع  در حالی کــه 
و مــدارک متقن نشــان می دهند چگالی 
توان و انرژی امــواج رادیویی در ایران 
ده ها برابر کمتر از حد مجاز اســت؛ چه 

باقی می ماند. »آنتن هراسی«  تصوری جز 
همیشه  دارند  دوســت  برخی ها  چرا  اما 
در جامعه یک ترس و وحشــت نسبت به 
آنتن های رادیویــی و دکل های مخابراتی 
وجود داشته باشد؟ ما در ادامه به ۵ دلیل 
عمده آن اشاره می کنیم ولی قطعا عوامل 
ریز و درشــت دیگری هم در گوشــه و 
کنار این مسئله قابل رصد و بازگو کردن 

است:
ناامنکردنجامعه -۱

بودن  ناامن  در  منافع شــان  اول  گــروه 
جامعه اســت. هرچــه مردم بیشــتر در 
شایعات  باشــند؛  اضطراب  و  اســترس 
بیشــتری را باور کرده و همیشه در یک 
هراس به سر ببرند؛ منافع شان بیشتر تامین 
شــده و درآمد و قدرت بیشتری خواهند 

داشت.
کافی است در اینترنت یک جست وجوی 
ســاده بکنیم تــا صدها آگهــی مبارزه 
بــا امواج رادیویــی را مشــاهده کنیم. 
به سوی  را  اضطراب جامعه  و  اســترس 
تصمیم های احساســی و به دور از منطق 

می کشاند و سود این افراد در همین نکته 
اســت. جامعه ای که به شــایعات دامن 
فنی  براســاس دانش و مستندات  نزند و 
تصمیم گیری کند؛ تبلیغات احساسی روی 

آن اثر نخواهد کرد.
۲-فروشبیشرت

امواج  فــروش محصوالت ضــد  برای 
رادیویی از جمله گن های بارداری، درب 
دیواری، روکش ها،  عایق های  پنجره ها،  و 
خانه هــا، چادرها و محصوالت دیگر باید 
ترس از آنتن هــا و دکل های مخابراتی را 
در میان مردم و کاربران گوشی های تلفن 

همراه رواج داد.
خبرهــای جعلی مشــابه خطرناک بودن 
امــواج رادیویــی برای زنان بــاردار و 
تومورزایی  و  ســرطان زایی  آن ها،  جنین 
تشعشــعات رادیویی و نظایر این ها باعث 
از خود  به فکر محافظت  می شــود مردم 
بیفتنــد و چه دســتاویز و راهکاری جز 
رادیویی  امــواج  ضد  محصوالت  خرید 

دارند؟
محصوالتی کــه عمدتا دروغین و تقلبی 
بوده و هرگز نمی توانند مردم را از امواج 
رادیویــی دور نگه دارنــد. ما در مطلب 
لباس ها  تبلیغات خانه هــا، عایق ها،  »چرا 
و برچســب های ضد امواج رادیویی فقط 
جیب مــردم را خالی می کننــد« به طور 
و  تقلبی  محصــوالت  این  درباره  مفصل 

کردیم. صحبت  غیرمفید 
بودن متخصص -۳

یــک روش دســتیابی بــه معروفیت و 
متخصــص شــدن؛ مخالفت بــا علم و 
فناوری اســت. در طول تاریخ، همیشــه 
افــراد و جبهه هایــی بودند کــه با علم 
مفید برای انســان ها و فناوری های جدید 
تضمین کننده رفاه و راحتی زندگی بشــر 

کردند. مخالفت 
در همیــن دوران شــاهد بــه ظاهــر 
متخصصانــی بودیــم که بــا اینترنت و 
بازی هــای کامپیوتــری مخالفت کردند؛ 
با اســتفاده از گوشــی تلفــن همراه و 
با  کردند؛  مخالفت  اجتماعی  شــبکه های 
نوآوری  ابزار  و  فنــاوری  هرگونه  ورود 
مخالفت داشــتند و آنتن هــای موبایل را 
با  افراد  ایــن  نگذاشــتند.  بی نصیب  هم 
اطالعات  و  اخبار  مقــاالت،  مصاحبه ها، 
جعلی که ســاختند و در پی انتشار آن ها 
در جامعــه هســتند؛ دارند بــرای خود 
معروفیت و تخصص می ســازند و غالب 
موضوع  از  درســتی  سررشته  هم  اوقات 

مورد بحث ندارند.
هزینــه معروفیــت و تخصــص آن ها، 
آشــوب روانی جامعه است و حاضر هم 
نیســتند در هیچ نشست، برنامه تخصصی 
حقیقی  متخصصــان  با  گفت وگویــی  یا 
روبرو شوند و ادعاهای خود را به اثبات 

برسانند.

کورکورانه تعصبهای -۴

در ایــن میــان گروهــی از نخبگان و 
بدون  بــر جامعه،  تاثیرگذار  گروه هــای 
پذیرفتن واقعیت ها، حقیقت ها و اعتماد به 
منابع و مراجع معتبر، بر باورهای اشــتباه، 
خود  ابتدایی  و  کورکورانــه  تعصب های 
پافشاری کرده و آنتن های موبایل را خطر 
جدی برای جوامع بشری قلم داد می کنند. 
حرفی را تکرار می کنند که سه دهه پیش 
و  رادیویی تصور می شــد  امواج  درباره 
صدها مقاله علمــی و گزارش های معتبر 
و دقیق علمــی نمی تواند آن ها را از این 
هســتند؛  درگیرش  که  اشــتباهی  فضای 
اصرار  با  نیســتند که  متوجه  کند.  خارج 
بر این عقاید غیرشــفاف خود، بخشــی 
از جامعــه را نیز همــراه خود کرده و بر 
مشــکالت مردم دامن می زننــد. نه تنها 
گرهی از مشــکالت جامعه باز نمی کنند؛ 
پیشــرفت و توسعه  بر ســر  بلکه مانعی 
جامعه و عاملی برای عقب ماندگی هستند.

علمی شبهه تحقیقات -۵

بررســی تاثیــرات امــواج رادیویی و 
تشعشــعات الکترومغناطیس بر سلول های 
بــدن یک کار تحقیقاتی چند روزه و چند 
ماهه نیســت. برخی از تحقیقات زیر نظر 
جهانی  بهداشت  ســازمان  مانند  مراکزی 
)WHO( ســال ها طول کشــیده و هنوز 

هم ادامه دارند.
دست ترین  دم  رادیویی  امواج  متاسفانه، 
سوژه برای مراکز تحقیقاتی و دانشجویان 
هســتند و در غالب اوقات هم بدون در 
پرتوافکنی  واقعــی  شــرایط  گرفتن  نظر 
کامال  محیط  یــک  در  امواج  انتشــار  و 
طبیعی و براساس برخی شواهد و عالیم، 
نتیجه گیری کــرده و گزارش های مخلوط 
با حدس و گمان خود را منتشــر می کنند 
تا هم نشــان دهند به کشــف و دستاورد 
پایان نامه  مقاله و  بزرگی رســیدند و هم 

خود را به سرانجام برسانند.
آیا واقعا دغدغه سالمتی مردم را دارند؟

هنگامی که در ســازوکار این گروه ها و 
منابع دقت می شود؛ تردیدی باقی نمی ماند 

دلســوزان  به ظاهر دوســتان و  این  که 
سالمتی مردم، کمترین دغدغه نجات جان 
انسان ها و فراهم سازی بسترهای راحتی و 

زندگی بهتر آنان را ندارند.
برایشان اهمیت  افرادی که سالمتی مردم 
دارد؛ در برابر علم و حقیقت ســر تعظیم 
فرو آورده و با کمترین دانش فنی متوجه 
می شــوند تهدید ســالمتی مردم در عدم 
نصب آنتن هــای موبایل بیشــتر در یک 

است. منطقه 
بارهــا از منظر فنی توضیــح دادیم که 
ایجاد فاصله زیادی میان گوشی موبایل و 
تشعشعات  انرژی  چگالی  می تواند  آنتن ها 
رادیویی را افزایش دهد و در آن صورت 
ممکن اســت از حد مجــاز فراتر رفته و 
باعث به خطر افتادن سالمتی کاربر شوند. 
نصب آنتن های بیشــتر در منطقه که تمام 
به دنبالش هستند؛  کشورهای پیشرفته دنیا 
باعث می شــود قدرت امــواج رادیویی 
کمتر و بــدون هیچ گونه تهدید و خطری 

باشند. انسان ها  برای زندگی 
چیست؟ راهکار

شفاف اندیشیدن، افزایش دانش و آگاهی، 
اعتماد به مراجع و منابع معتبر، دســت از 
تعصب و عقاید کورکورانه برداشتن، زود 
باور نکردن هر حرف و ســخن و خبری، 
دنبال کردن دالیل مخالفت ها و ریشه یابی 
ســخنان ضدفناوری بهترین راه کار برای 

آنتن هراسی است. با  مبارزه 
و  توطئه هــا  کــردن  خنثــی  بــرای   
سوءاســتفاده های گروه هــای مختلف از 
باورهــا و عقایــد مــردم و ناامن کردن 
جامعه، باید همیشــه اخبار و اطالعات را 
از منابع معتبر دریافت کرد و باور داشت. 
با مهندسی معکوس، دست کاله برداران و 
دلســوزان تقلبی سالمتی جان انسان ها را 

رو کرده و به دیگران معرفی کرد.
آگاهی عمومی  و  دانش  افزایش ســطح 
بــرای پذیرش یک  ابزار  بهتریــن  مردم 
مرتبط  دستگاه های  همه  که  است  فناوری 
و تک تک افــراد جامعه نســبت به آن 

دارند. وظیفه 

7 سوژه 

5 دلیل آنتن هراسی در جامعه و روش های مقابله با آن
تازه ترین کشف محققان چینی: 
2 نوع کرونا وجود دارد

پژوهشــگران چینی اعــالم کردند نتایــج اولیه 
تحقیقات آن ها نشــان می دهــد دو نوع مختلف از 
ویروس کرونــا وجود دارد که درجــه تهاجمی 
متفاوتی دارند.دانشــمندان چینی که بر روی شیوع 
بیماری »کووید-۱۹« تحقیق می کنند، اعالم کردند 
تــا کنون دو نــوع مختلف از ویــروس کرونا را 

کرده اند. شناسایی 
این پژوهشــگران گفتند، شــیوع نوع تهاجمی تر 
این ویروس که عوارض بیشــتری را در بدن بیمار 

موجب می شود با روندی کاهشی روبرو است.
آن ها اعــالم کردند: »این یافته ها قویًا نیاز مبرم به 
ترکیب  بیشتر درخصوص  فوری  و  مطالعات جامع 
گزارش های  و  اپیدمی شــناختی  ژنتیکی،  داده های 
 ۲۰۱۹ به کروناویرس  بیماران مبتال  عالئم کلینیکی 

را متذکر می شود«.
از ســوی دیگر، انجمن های پزشــکی معتبر چین 
اعالم کردند متوســط دوره نهفتگی ویروس کرونا 

بین ۵ تا ۷ روز و حداکثر ۱۴ روز است.
رویترز همچنین نوشــت، کمیسیون ملی بهداشت 
چین اعالم کرده اســت، مصــرف نوعی داروی 
در  »روچه«  توسط شرکت  ضدالتهاب ساخته شده 
ســوئیس می تواند تا حد زیادی به بیماران دارای 

عالئم حاد کمک کند.
این دارو که برای بیمــاران مبتال به ورم مفاصل 
ساخته شده است »آکتمرا« نام داشته و از باال رفتن 
ســطح پروتئین »اینترلوکین IL( »۶-۶( که موجب 
بــروز بیماری هــای التهابی می گــردد جلوگیری 

می کند.
چیــن همچنان امیدوار اســت بتوانــد از برخی 
داروهــای قدیمی نیز اســتفاده کنــد که از بروز 
نشانگان آزادسازی »ســیتوکین« که نوعی واکنش 
بیش از حد دســتگاه ایمنی بدن محسوب می شود، 
جلوگیری می کند. این واکنش بیش از حد دستگاه 
ایمنی یکی از عوامل اصلی از بین رفتن اندام های 

حیاتی در بیماران مبتال به ویروس کرونا است.
کمیســیون ملــی بهداشــت چین اعــالم کرد 
دســتورالعمل مصرف آکتمرا کــه می تواند برای 
درمــان بیماران آلوده به ویــروس کرونا با عالئم 
 ۶-IL جدی آســیب ریوی و دارای ســطح باالی
منتشر  به صورت آنالین  مورد اســتفاده قرار گیرد 

کرده است.
ویروس هــای کرونــا )یــا کروناویروس هــا( 
خانــواده ای از ویروس ها هســتند که بیماری های 
مربوط به دستگاه تنفسی از سرماخوردگی معمولی 
گرفته تا برونشــیت و عفونت مجاری تنفســی را 

می شود. منجر 
ویروس کوویــد۱۹، از طریق تنفس و تماس هم 
منتقل می شــود و همین امر کنترل آن را دشــوار 
کرده اســت. این ویروس، بیماری »ســندرم زجر 
تنفســی حاد« یا ARDS را در فــرد مبتال ایجاد 
می کند، یک بیماری خطرناک و نارســایی دستگاه 
تنفسی است که با گسترش سریع التهاب و عفونت 
در ریه ها شــروع می شــود. در ادامه، به دلیل پر 
شدن کیســه های هوایی ُشش ها از مایع میان بافتی، 
اکســیژن کافی به فرد نمی رسد و در صورت عدم 
رسیدگی به موقع بیمار با خطر مرگ مواجه خواهد 

بود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860311017000118 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک خرامـه تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای 
سـجاد مـرادی فرزنـد مجیـد بـه شـماره شناسـنامه 7056 صـادره ازشـیراز  در بـاب خانـه / یـک قطعـه زمین مزروعـی / یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 63471 متـر مربـع تحت پـالک فرعـی204 از 1807 اصلی مفـروزو مجزی شـده از پـالک 2 فرعی از 
1807 اصلـی قطعـه یـک واقـع در بخـش 5 فارس خریـداری از مالک رسـمی آقـای مجید مرادی سـند قطعی شـماره 16099 
-1389/12/16 دفترخانـه 106 شـیراز محـرز گردیـده اسـت . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1    تاریخ انتشار دوم : 98/12/17

م/الف 517                    رضا حقانی  ريیس ثبت اسناد و امالک خرامه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860311029000398 مورخـه 97/11/27 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای هوشـنگ شـایان فرزند سـرافراز  به 
شـماره شناسـنامه 6212 صـادره از فراشـبند در یـک بـاب خانـه بـه  مسـاحت 251/87 متـر مربع پـالک 6328 فرعـی از 1231 اصلـی  قطعه 6 
بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از ملـک رسـمی آقای سـرافراز شـایان  محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی ک اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/12/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/17
م الف /88
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860311029000340 مورخـه 98/10/21  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای غالمحسـین نیک فـر فرزنـد خانباز به 
شـماره شناسـنامه 3519 صـادره از فراشـبند دریـک بـاب خانه به مسـاحت 587/33  متر مربع پـالک 6286 فرعی از 1231 اصلـی قطعه 6 بخش 
8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای خانباز عوضی محـرز گردیده اسـت . لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1

تاریخ انتشار دوم : 98/12/17
م/ الف 86
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آگهی تحديد حدود اختصاصی
چـون بـه موجـب رای شـماره 139860311029000341 مورخه 98/10/21 هیـات قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی ششـدانگ یک بـاب خانه تحـت پـالک  1231/6287 بـه مسـاحت 702 متر مربـع واقع در فراشـبند 
بخـش 8 فـارس در مالکیـت آقـای مهـدی نیکفرفرزنـد غالمحسـن به شـماره شناسـنامه 59 قـرار گرفته اسـت و مطابق سـوابق 
ثبتـی تحدیـد حـدود پـالک اصلـی پـس از انتشـار آگهـی تحدید حـدود بعمـل نیامده اسـت لذا حسـب تقاضـای مالـک و برابر 
دسـتور تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی عملیـات تحدید حدود پـالک موصوف 
روزسـه شـنبه مورخـه 99/02/02 سـاعت 9 صبـح در محـل وقـوع ملک شـروع شـروع و انجـام خواهد گرفـت . لذا به وسـیله 
ایـن آگهـی از کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور دعوت مـی گردد کـه در وقت مقـرر در محل وقـوع ملک حضـور یافتـه و چنانچه 
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی پـالک مذکـور ادعایـی دارنـد طبـق مـاده 20 قانون ثبـت ، اعتـراض خـود را کتبـا از تاریخ 
تنظیـم صـورت مجلـس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان فراشـبند تسـلیم و رسـید دریافت 

 . دارند 
تاریخ انتشار آگهی : 1398/12/17         تاریخ تحدید حدود : 1399/02/02
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طلــوع 
المرد و مهر

امام جواد)ع(
8 آگهی 

هركس موقعيت شناس نباشد، جريانات، 

او را مى ربايد و هالک خواهد شد

آگهی تفکیک زمین 
نظر به اینکه آقای زهیر تیزرو فرزند اسداله قصد تفکیک زمین مورد ادعای خود به مساحت تقریبی ۲۹۸/۵۰ متر مربع در محدوده پالک ثبتی ۲۷۱۰ 
واقع در محله بید )شــرق خیابان بیدگل ( مطابق کروکی و مختصات جغرافیایی زیل را دارد لذا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت 
زمین مذکور می باشــند یا قبال زمین مورد نظر را خریداری نموده اند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشــار این آگهی ، نسبت به صدور 
دستور توقیف موقت از مراجع ذی صالح قضایی اقدام نموده و گواهی آن را به واحد امالک شهرداری المرد تحویل نمایند . بدیهی است پس از 

پایان مهلت مذکور مراحل قانونی تایید تفکیک انجام خواهد شد و شهرداری هیچگونه مسولیتی در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت 
 atpoint  x=۷۱۲۰۸۲.۷۶۱۰ y=۳۰۲۶۹۴۱.۱۵۰۰
atpoint  x=۷۱۲۰۹۴.۱۲۳۰ y=۳۰۲۶۹۳۷.۲۹۰۰

atpoint  x=۷۱۲۰۸۶.۰۹۲۰ y - ۳۰۲۶۹۱۳.۷۵۰۰ 
atpoint  x=۷۱۲۰۷۴.۷۳۱۰ y=۳۰۲۶۹۱۷.۶۱۴۰

 واحد امالک شهرداری المرد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311029000374 مورخـه 98/11/14  هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم زینـب حیدری 
علمـدار لـو فرزنـد کرمعلـی به شـماره شناسـنامه 968 صـادره از فراشـبند در یک بـاب خانه به مسـاحت 165/1 متر مربـع پالک 6326 
فرعـی از 1231 اصلـی  مفـروز و مجـزا شـده از پـالک 842 فرعـی از 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـهریار جمشـیدی محرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1

تاریخ انتشار دوم : 98/12/17
م/ الف 82 

امید حسینی ريیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311029000367 مورخـه 98/11/12  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمـد کاویانی  فرزند 
مصطفـی بـه شـماره شناسـنامه 56 صـادره از فراشـبند در یـک قطعـه زمیـن زراعی بـه مسـاحت 492192 متر مربـع پـالک 49 فرعی از 
1229 اصلـی  مفـروز و مجـزا شـده از پـالک 32 فرعـی از 1229 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند محرز گردیده 
اسـت . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1

تاریخ انتشار دوم : 98/12/17
م/ الف 85 

امید حسینی ريیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860311029000362 مورخـه 98/11/3  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک فراشـبند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای مهدی 
پورعلـی فرزنـد مـراد بـه شـماره شناسـنامه 7536 صادره از فراشـبند در یـک باب خانه بـه مسـاحت 345/7 متر مربع پـالک 6325 
فرعـی از 1231 اصلـی  مفـروز و مجـزا شـده از پـالک 842 فرعـی از 1231 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای شـهریار جمشـیدی محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1                    تاریخ انتشار دوم : 98/12/17

م/ الف 84 
امید حسینی ريیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860311029000368 مورخـه 98/11/12  هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک فراشـبند تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین علـی فهیمی 
فرزنـد علـی شـیر بـه شـماره شناسـنامه 2208 صـادره از کازرون در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 376متر مربـع پـالک 6327 فرعی از 
1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک رسـمی آقای خانبـاز عوضی محرز گردیده اسـت . 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار اول : 98/12/1

تاریخ انتشار دوم : 98/12/17
م/ الف 81 

امید حسینی ريیس ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهی تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای اسـماعیل ملـک پور فرزنـد یوسـف  قصد تفکیـک زمین مـورد ادعـای خود به مسـاحت تقریبـی 300 متـر مربع 
در محـدوده پـالک ثبتـی 2710 واقـع در محلـه بیـد )غرب خیابـان شـهروند ( مطابق کروکـی و مختصـات جغرافیایی ذیـل را دارد لذا 
چنانچـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی مالکیـت زمین مذکـور می باشـند یا قبال زمیـن مورد نظـر را خریـداری نموده انـد حداکثر 
ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریـخ انتشـار این آگهی ، نسـبت به صدور دسـتور توقیـف موقت از مراجـع ذی صالح قضایی اقـدام نموده و 
گواهـی آن را بـه واحـد امـالک شـهرداری المرد تحویـل نمایند . بدیهی اسـت پس از پایـان مهلت مذکـور مراحل قانونـی تایید تفکیک 

انجـام خواهـد شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبـال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=712192.8700 y=3026994.5700

atpoint  x=712207.900 y=3026989.8100
atpoint  x=712200.5000 y - 3026970.9100 

atpoint  x=712186.2800 y=3026975.6700
واحد امالک شهرداری المرد 

آگهی تفکیک زمین 
نظـر بـه اینکـه آقـای اکبـر رضایـی فرزنـد علـی  قصد تفکیـک زمین مـورد ادعـای خود بـه مسـاحت تقریبـی 115 متر مربع ) بخشـی 
از پـالک ثبتـی 228 ( واقـع در غربـی بلـوار دکتـر حیاتـی )جنـوب باربری کهورک بـار( مطابـق کروکی و مختصـات جغرافیایـی ذیل را 
دارد لـذا چنانچـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی مالکیـت زمین مذکور می باشـند یـا قبال زمین مـورد نظـر را خریداری نمـوده اند 
حداکثـر ظـرف مـدت پانـزده روز از تاریـخ انتشـار این آگهی ، نسـبت به صدور دسـتور توقیف موقـت از مراجع ذی صـالح قضایی اقدام 
نمـوده و گواهـی آن را بـه واحـد امـالک شـهرداری المـرد تحویل نمایند . بدیهی اسـت پـس از پایان مهلـت مذکور مراحـل قانونی تایید 

تفکیـک انجـام خواهد شـد و شـهرداری هیچگونه مسـولیتی در قبـال ادعای احتمالی اشـخاص نخواهد داشـت .
 atpoint  x=716468.3537 y=3026578.8091
atpoint  x=716551.0865 y=3026516.6549

atpoint  x=716550.1926 y - 3026515.7105 
atpoint  x=716467.6793 y=3026578.2131

واحد امالک شهرداری المرد 


