ویروس «آبله میمون» چیست

آبلــه میمــون یــک بیمــاری مشــترک بیــن انســان و حیــوان اســت کــه توســط نوعــی ویــروس ایجــاد و منجــر بــه بــروز برخــی عالئــم و عــوارض
میشــود.
ایــن بیمــاری عمدت ـاً در مناطــق آفریقــای مرکــزی و غربــی رخ میدهــد امــا اخیــرا ً مــواردی از ایــن ویــروس در ســایر کشــورهای جهــان از
جملــه انگلســتان ،پرتغــال ،اســپانیا ،ســوئد ،ایتالیــا ،بلژیــک ،فرانســه ،ایــاالت متحــده ،کانــادا و اســترالیا گــزارش شــده اســت .تعــدادی قابــل
توجــه از مــوارد ابتــا بــه ایــن ویــروس بیــن مــردان همجنســگرا در ایــن کشــورها دیــده شــده اســت.

نیاز  ۳۰میلیون نفر در کشور
به خدمات توانبخشی

رئیــس دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســامت
اجتماعــی بــا اشــاره بــه نیــاز  ۳۰میلیــون نفــر
در کشــور بــه خدمــات توانبخشــی گفــت :فقــط
 ۸۰تخــت توانبخشــی در کشــور داریــم.
دکتــر حمیدرضــا خانکــه امــروز در نشســت
تببیــن جایــگاه ســامت اجتماعــی و توانبخشــی
در نظــام ســامت در دانشــگاه علــوم توانبخشــی
و ســامت اجتماعــی بــا بیــان اینکــه برخــاف
کشــورهای منطقــه ،توانبخشــی بــه صــورت
اکادمیــک در کشــور آمــوزش داده میشــود؛
اظهــار داشــت :حــدود 60درصــد دانشــجویان
در تحصیــات تکمیلــی و  40درصــد در
کارشناســی تحصیــل میکننــد.
وی افــزود :ســاالنه  17هــزار کشــته در حــوادث
ترافیکــی و  44هــزار معلــول داریــم و 500
هــزار مراجعــه بــه نظــام ســامت میشــود
بنابرایــن عوامــل دیگــر نیــز بــر عرصــه ســامت
اثرگذارنــد بــرای مثــال خــودرو و جــاده
نامناســب و نبــود جرایــم بازدارنــده مناســب و
ســایر عوامــل اجتماعــی بــار زیــادی بــه نظــام
ســامت تحمیــل میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان بــاروری در کشــور
کاهــش یافتــه بیــان داشــت :پیــش بینــی ایــن
اســت کــه تــا چنــد دهــه آینــده ،متأســفانه 30
درصــد جمعیــت ایــران ســالمند خواهنــد بــود.
خانکــه بــا اشــاره بــه کمبودهــای موجــود در
زمینــه تختهــای توانبخشــی گفــت :درحــال
حاضــر  30میلیــون نفــر نیــاز بــه خدمــات
توانبخشــی دارنــد؛  15میلیــون نفــر معلــول
داریــم و  10درصــد جمعیــت نیــز ســالمندند
امــا در کل  80تخــت توانبخشــی داریــم و
پینشــهاد ایــن اســت کــه  5درصــد تختهــای
عمومــی بــه توانبخشــی اختصــاص یابــد زیــرا
بــا پیــری جمعیــت و حوادثــی کــه درکشــور رخ
میدهــد افزایــش تعــداد معلــوالن و نیــاز بــه
تختهــای توانبخشــی را خواهیــم داشــت.
وی ادامــه داد :تعــداد معلولیــن ناشــی از
حــوادث ایــران در جهــان تقریبــا رتبــه اول را
دارد و ایــن معلولیتهــا عمدتــا بــرای جوانــان
رخ میدهــد.
وی افــزود :کشــور بــا ســرعت در حــال پیــری
اســت و بــا ســونامی ســالمندی مواجــه خواهــد
شــد؛ بــا وجــود اینکــه  25درصــد جمعیــت
بــه وســایل کمکــی توانبخشــی نیــاز دارنــد
امــا زیرســاختهای کشــور بــرای ارائــه ایــن
خدمــات بــه ایــن تعــداد بیمــار ،مناســب
نیســت.
وی گفــت :خدمــات توانبخشــی تحــت پوشــش
بیمــه نیســت در عیــن حــال در هــر مــاه 40
میلیــون تومــان بــرای هــر تخــت بیمارســتان
روانپزشــکی هزینــه میشــود؛ مــا ماهانــه 30
میلیــارد تومــان در بیمارســتان رازی بــرای
بیمــاران روانــی هزینــه میکنیــم.
خانکــه مشــخص نبــودن تولیــت خدمــات
توانبخشــی و ســامت اجتماعــی در کشــور را از
چالشهــای موجــود در نظــام ســامت عنــوان و
بیــان کــرد :امیدواریــم بتوانیــم مرکــز ســامت
اجتماعــی و توانبخشــی را زیــر نظــر وزیــر
بهداشــت راه انــدازی کنیــم تــا سیاســتگذاری
و ارزشــیابی خدمــات موردنیــاز مــردم را انجــام
دهیــم.
وی بیــان داشــت :کشــور مــا نســبت بــه هــزار
نفــر جمعیــت  1.6تخــت بیمارســتانی دارد کــه
بســیار پایینتــر از ایــن آمــار درکشــورهای
منطقــه و جهــان اســت؛ از ســوی دیگــر توزیــع
تختهــای توانبخشــی عادالنــه نبــوده اســت و
پیشــنهاد مــا اختصــاص  5درصــد تختهــای
عمومــی کشــور بــه خدمــات توانبخشــی اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســامت
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه تجهیــزات
توانبخشــی نیــز در لیســت صرفــه جویــی
ارزی قــرار ندارنــد و ایــن مســئله باعــث گــران
بــودن تجهیــزات شــده اســت؛ گفــت :همچنیــن
تفــاوت تعرفــه میــان بخــش خصوصــی و
دولتــی خدمــات توانبخشــی باعــث ســوق
یافتــن فــارغ التحصیــان بــه بخــش خصوصــی
شــده اســت.
در ادامــه حســینعلی غفــاری ،معــاون حقوقــی
و امــور مجلــس وزارت بهداشــت بــا بیــان
اینکــه در کشــور مــا آیندهنگــری مناســبی
وجــود دارد ،گفــت :بــه دلیــل پیــری جمعیــت،
اهمیــت عملکــرد دانشــگاه علــوم توانبخشــی و
ســامت اجتماعــی پررنگتــر اســت زیــرا نیــاز
بــه خدمــات ســامت روان و توانبخشــی وجــود
دارد.
وی افــزود :بایــد فکــری بــه حــال اعتبــارات
ســال آینــده داشــته باشــیم و زیرســاختهای
موردنیــاز ایــن امــر را آمــاده کنیــم.
دکتــر عبــاس عبــادی ،معــاون پرســتاری وزارت
بهداشــت در ادامــه بیــان داشــت :باوجــود آنکــه
وزارت بهداشــت متولــی مســتقیم ســامت
مــردم اســت امــا ســهم آن در مولفههــای
ســامت  25درصــد اســت و بســیاری از عوامــل
موثــر بــر ســامت ناشــی از عملکــرد ســایر
د ستگا هها ســت.
وی افــزود :ســامت اجتماعــی جزئــی از
تعریــف ســامت ســازمان جهانــی بهداشــت
اســت .دانشــگاه علــوم توانبخشــی میتوانــد
در حــوزه اجتماعــی ایفــای نقــش کنــد و
دولــت بایــد نــگاه ویــژ های بــه آن داشــته
باشــد .خوشــبختانه نیروهــای انســانی
توانمنــدی در ایــن دانشــگاه داریــم امــا
خــروج برخــی از اعضــای هیئــت علمــی زنــگ
خطــر بــه شــمار مــیرود.
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سرنخ جدید در مورد اینکه چرا ویروس کرونا برای مردان کشندهتر است

محققــان در مطالعــات خــود دریافتنــد کــه میــزان
اســتروژن در بــدن بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
اهمیــت دارد و بــه همیــن خاطر زنــان بیشــتر از مردان
در دفــع عفونــت موفقتــر هســتند.
یــک مطالعــه در ســال  2020نشــان داد کــه میــزان
مــرگ و میــر ناشــی از کوویــد 19در مــردان بــه طــور
متوســط 1.7برابــر بیشــتر از نــرخ مــرگ و میــر زنــان
در  38کشــور بــود .تحقیقــات جدیدتــر دانشــمندان

دانشــگاه هــاروارد نشــان میدهــد کــه اگرچــه مــردان
 49درصــد از مــوارد ابتــا بــه کرونــا را در ایــاالت
متحــده تشــکیل میدهنــد ،امــا  55درصــد از مــرگ
و میــر ناشــی از کوویــد 19را از آوریــل  2020تــا مــی
 2021بــه ثبــت رســاندهاند.
«انبیســی» در ایــن بــاره نوشــت ,مطالعــه اخیــر از
یــک نظریــه پیشــرو در مــورد ایــن اختــاف حمایــت
بیشــتری کــرد؛ اســتروژن ممکــن اســت محافظتی در

برابــر کوویــد 19شــدید ارائــه دهــد.
در این مطالعــه که در مجلــه «»Family Practice
در انگلیــس منتشــر شــد ،محققــان زنانــی را در انگلیس
کــه تحــت درمــان جایگزینــی هورمونــی قــرار گرفتــه
بودنــد در عــرض  6مــاه پــس از تشــخیص کوویــد 19بــا
آنهایــی کــه ایــن کار را نکــرده بودنــد ،مقایســه کردنــد.
نتایــج نشــان داد کــه گروه اول نســبت بــه گــروه دوم 78
درصــد کمتــر جــان خــود را از دســت دادنــد.
در مجمــوع ،ایــن مطالعــه شــامل بیــش از  5400زن
بــود کــه بیشــتر آنهــا بــه طــور متوســطحــدود 59
ســال ســن داشــتند .محققــان وضعیــت اجتماعــی,
اقتصــادی و مشــکالت ســامتی از قبــل موجــود را
کنتــرل کردنــد.
«آنیتــا راج» ،اســتاد بیماریهــای عفونــی و بهداشــت
عمومــی جهانــی در دانشــگاه کالیفرنیــا گفــت :ایــن به
مجموعــه شــواهدی میافزایــد کــه چــرا بهویــژه در
اوایــل همهگیــری ،مــا شــاهد نتایــج بالینــی متفاوتــی
بــرای زنــان نســبت بــه مــردان بودیــم.
فرضیههــای مختلفــی بــرای توضیــح تفــاوت مــرگ و
میــر ناشــی از کرونــا بیــن مــردان و زنــان در دو ســال
گذشــته مطــرح شــده اســت .در مطالعــه هــاروارد،
محققــان پیشــنهاد کردنــد کــه انــواع مشــاغلی کــه

زنــان دارنــد و تمایــات رفتــاری آنهــا میتوانــد بــر
پیامدهــای کوویــد 19تأثیــر بگــذارد.
امــا کارشناســان میگوینــد منطقــی اســت کــه
اســتروژن میتوانــد نقــش محافظتــی در برابــر
ویــروس کرونــا داشــته باشــد ،زیــرا ایــن هورمــون بــه
عنــوان تحریــک کننده پاســخ ایمنــی از طریــق تولید
آنتــی بــادی شــناخته شــده اســت .در عیــن حــال،
ســطوح باالتــر اســتروژن میتوانــد سیســتم ایمنــی را
از واکنــش بیــش از حــد تهاجمــی بــه یــک عفونــت
ویروســی کــه میتوانــد منجــر بــه التهــاب تهدیــد
کننــده زندگــی شــود ،بــاز دارد.
«کریســتوفر ویلکاکــس» ،یکــی از نویســندگان ایــن
مطالعــه گفــت :مــا در زنــان میبینیــم کــه آنهــا
پاســخ آنتــی بــادی ســریعتر و باالتــری بــه عفونــت
کوویــد 19دارنــد کــه احتمــاالً بــه ایــن معنــی اســت
آنهــا میتواننــد عفونــت را ســریعتر از مــردان پــاک
کنند .
ایــن تحقیــق جدیــد همچنیــن بــا مطالعــه ســال
 2020مطابقــت دارد کــه نشــان داد درمان جایگزینی
هورمونــی خطــر مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا را در
بیــن زنــان بــاالی  50ســال بــه نصــف کاهــش
میدهــد.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئين نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۶۲۷۷مــورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۵و رای اصالحــی  ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۴۴۹مــورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۰۴هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالــرازق ســارانی فرزنــد شــوکت بشــماره شناســنامه  ۴۲۶در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ۸۶/۶۴
مترمربــع قســمتی از پــاک -۱۳۹۶اصلــی واقــع در خراســان جنوبــی بخــش دو حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد از محــل مالكيــت رحمــان مهرجــو فــرد محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله
 ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر
خواهــد شــد .شناســه آگهــی1311092 :
تاریخ انتشار نوبت اول  :شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
حسین براتی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
ـند رسمی
ـاختمانهای فاقد سـ
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـ
برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتــی لنجــان تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات
متقاضــی و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز در روزنامــه هــای تعییــن شــده توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی لنجــان آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ،مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک لنجــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض  ،طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
 -١رأی شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۸۶مورخ۱۴۰۱/۰۲/۳۱مهــدی منصــوری نــژاد فرزنــد خدانظــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۱۶۴/۹۰مترمربــع مفــروز از پــاک  - ۱۰۷اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش  ۹ثبــت
اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ابوالفتــح قهرمــان
شناســه آگهی 1321692 :م الف461 :
تاریخ انتشــار نوبت اول  :روز دوشــنبه مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲
تاریخ انتشــار نوبت دوم  :روز ســه شــنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۷شناسه آگهی 1321694 :م الف462 :
مصطفی شمسی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
ـند رسمی
ـاختمانهای فاقد سـ
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـ
برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتــی لنجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی ذیــل محــرز گردیــده اســت .لــذا مشــخصات متقاضــی
و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز در روزنامــه هــای تعییــن شــده توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی لنجــان آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ،مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک لنجــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض
 ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض  ،طبقمقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 -١رأی شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۰۷۶مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ابــوذر رحیمــی فرزنــد محمدعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۹۰/۴۲مترمربــع مفــروز از پــاک  - ۱۰۷اصلــی واقــع در زریــن شــهر بخــش  ۹ثبــت اصفهــان
مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ابوالفتــح قهرمــان
تاریخ انتشــار نوبت اول  :روز دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲شناســه آگهی 1319346 :م الف448 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم  :روز ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷شناسه آگهی 1319349 :م الف449 :
مصطفی شمسی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره
 140160302026000369مــورخ  1401/01/23هیــات یــک آقــای غالمعلــی یوســفی دهنــوی بــه شناســنامه شــماره  8کــد ملــی  1290223726صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  130/08متــر مربــع
از پــاک شــماره  4فرعــی از  452اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  16اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال شــماره  18834مــورخ  1399/12/26دفتــر  298اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال
اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1321347 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/02 :
م الف1321349 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/17 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره
 140160302026000056مــورخ  1401/01/14هیــات ســه خانــم مرجــان نورانــی مطلــق بــه شناســنامه شــماره  17497کــد ملــی  1292703199صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  162/33متــر
مربــع از پــاک شــماره  62فرعــی از  14915اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان خریــداری برابــر قبالــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت اســماعیل دهقانــی قهجاورســتانی موضــوع ســند انتقــال شــماره 18233
مــورخ  1352/05/07دفتــر  82اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1321512 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/02 :
م الف1321514 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/17 :
1320071
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی رای شــماره
 140060302026015865مــورخ  1400/12/11هیــات یــک آقــای حســین مهــدی غالمــی بــه شناســنامه شــماره  265کــد ملــی  2410847341صــادره از آبــاده فرزنــد عبدالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  106/44متــر
مربــع از پــاک  13900اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال  1353/02/01 – 21362دفتــر  68اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در
اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1321375 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/02 :
م الف1321377 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/17 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه لیــا مهرعلیــان فرزنــد ناصــر بــا ارائــه درخواســت شــماره  25002252مــورخ  1401/1/28و تســلیم دو بــرگ استشــهادیه شــهود شــماره رمــز تصدیــق  789126مــورخ  1401/1/28دفترخانــه  371اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی  1616فرعــی از  6اصلــی واقــع در بخــش  14اصفهــان کــه در دفتــر الکترونیکــی  139820302025019410امــاک و شــماره چاپــی  645987صــادر و تســلیم گردیــده و نامبــرده اعــام نمــوده ســند
مالکیــت بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ۱۲۰آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1322130 :
رییس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه لیــا مهرعلیــان فرزنــد ناصــر بــا ارائــه درخواســت شــماره  25002252مــورخ  1401/1/28و تســلیم دو بــرگ استشــهادیه شــهود شــماره رمــز تصدیــق  789126مــورخ  1401/1/28دفترخانــه  371اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی  1616فرعــی از  6اصلــی واقــع در بخــش  14اصفهــان کــه در دفتــر الکترونیکــی  139820302025019410امــاک و شــماره چاپــی  645987صــادر و تســلیم گردیــده و نامبــرده اعــام نمــوده ســند
مالکیــت بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ۱۲۰آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1322130 :
رییس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی ابالغ مفاد آرا
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  -1رای
شــماره  140160302026003291مــورخ  1401/02/28آقــای مصطفــی زارعــی بــه شناســنامه شــماره  1224کــد ملــی  1283965232صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 549/75متــر مربــع از پــاک شــماره  13900اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان مالکیــت متقاضــی موضــوع ســند انتقــال  1397/11/07 – 76188دفترخانــه  89اصفهــان
 -2رای شــماره  140160302026003292مــورخ  1401/02/28خانــم زهــره بنــک دار افارانــی بــه شناســنامه شــماره  129کــد ملــی  1290298874صــادره اصفهــان فرزنــد حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
بــه مســاحت  549/75متــر مربــع از پــاک شــماره  13900اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  5اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان مالکیــت متقاضــی موضــوع ســند انتقــال  98/04/18 – 88950دفترخانــه  108اصفهــان
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
م الف1321284 :
تاریخ انتشــار نوبت اول1401/03/02 :
م الف1321285 :
تاریخ انتشــار نوبت دوم1401/03/17 :
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر
در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی که اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/02/26 - 1756هیــات اول آقــای ســعید زمانــی بــه شناســنامه شــماره  7کــد ملــی  6219979771صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزنــد عزیزاله در ششــدانگ یک باب ســاختمان بــه مســاحت  100/34مترمربع
قســمتی از پــاک شــماره  907فرعــی از  27اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت منوچهــر جابــری انصــاری احــد از ورثــه دکتــر جــواد جابــری انصــاری طبــق ســند  2755مــورخ  1324/3/27دفترخانــه شــماره  21اصفهان
م الف1321399 :
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تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/17 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

فرهنگ و هنر

 20سال تعلل در اجرای طرح
«پزشک خانواده»
سرپرســت واحــد فراهــمآوری اعضــا و پیونــد
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران دربــاره شــرایط
پیونــد عضــو از فــرد زنــده بــه بیمــاران نیازمنــد
عضــو پیونــدی توضیــح داد.
دکتــر ســام زراعتیاننــژاد بــه مناســبت روز اهــدای
عضــو اظهــار داشــت :بــه دلیــل کاهــش اهداکننــده
مناســب ،میــزان مــرگ و میــر افــرادی که در لیســت
انتظــار پیونــد عضونــد بــه میــزان بســیار زیــادی
در حــال افزایــش اســت و بایــد تمهیداتــی بــرای
افزایــش اهــدای عضــو بیندیشــیم.
وی افــزود :اهــدای بعــد از مــرگ قلبــی یکــی از ایــن
تمهیــدات اســت کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی
ایــران پایهگــذاری شــده اســت.
سرپرســت واحــد فراهــمآوری اعضــا و پیونــد
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در پاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه کــدام اعضــا از فــرد زنــده قابــل پیونــد
هســتند ،بیــان کــرد :اهــدای کلیــه بــر اســاس
گروههــای خونــی و از افــراد زنــده نیــز صــورت
میگیــرد؛ وزارت بهداشــت نظــارت دقیقــی بــر آن
دارد و معمــوالً ارتبــاط مالــی بیــن فــرد دهنــده و
گیرنــده نیســت و فــرد دهنــده و گیرنــده معمــوالً
بــا یکدیگــر خویشــاوند هســتند و در صورتــی کــه
ارتبــاط مــادی بیــن فــرد دهنــده و گیرنــده وجــود
داشــته باشــد؛ یعنــی فــردی کلیــه خــود را بفروشــد،
نظارتهــای قانونــی بــر آن صــورت میگیــرد.
وی ادامــه داد :مســئله دیگــر اهــدای عضــو از
مــادر بــه کــودک اســت؛ گاهــی برخــی کــودکان
بــه بیماریهــای مــادرزادی ماننــد بیماریهــای
ویلســون (رســوب مــس در کبــد) و آتــرزی صفراوی
(عــدم تشــکیل مجــاری صفــراوی) مبتــا هســتند
کــه منجــر بــه نیــاز بــه پیونــد کبــد در آنهــا
میشــود و بخشــی از کبــد مــادر برداشــته و بــه
فرزنــد پیونــد زده میشــود.
زراعتیاننــژاد تصریــح کــرد :درمــورد بقیــه اعضــای
بــدن از فــرد زنــده بــه زنــده نداریــم .نمیتــوان
قرنیــه فــرد زنــده را بــه فــرد نیازمنــد عضــو پیونــد
زد؛ همچنیــن خبــری مبنــی بــر فــروش اعضایــی
ماننــد قلــب بــه کشــورهای دیگــر شــایعه اســت و
بــه صــورت رســمی و قانونــی چنیــن امــری تأییــد
نمیشــود .بســیاری از ایــن مســائل از ســوی افــراد
غیرمعتبــر و بــرای تحریــک افــکار عمومــی نســبت
بــه فرهنــگ مقــدس اهــدای عضــو مطــرح میشــود.

فوت ساالنه  ۳۰۰۰بیمار
در انتظار اهدای عضو

نایبرئیــس انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان
بــا بیــان اینکــه ســاالنه  ۳۰۰۰بیمــار
نیازمنــد پیونــد عضــو در انتظــار فراهــم
شــدن عضــو پیونــدی جــان میبازنــد؛
گفــت :ســاالنه  ۷۰۰۰عضــو قابــل پیونــد
بــه دلیــل عــدم رضایــت خانــواده افــراد
مــرگ مغــزی بــه خــاک ســپرده میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری
تســنیم؛ فتــوای بنیانگــذار انقــاب
اســامی درتاریــخ  31اردیبهشــت ،1368
تحــول عظیمــی در حــوزه ســامت ایجــاد
کــرد .در ایــن روز اولیــن فتــوای مجــاز
بــودن پیونــد از اعضــای افــراد مــرگ
مغــزی از ســوی امــام خمینــی(ره) صــادر
شــد کــه یکــی از بزرگتریــن نقــاط عطــف
تاریــخ نظــام ســامت در  4دهــه اخیــر
بــوده اســت.
تــا پیــش از ایــن فتــوا ،افــرادی کــه نیازمنــد
پیونــد عضــو بودنــد بایــد چندیــن هــزار
دالر هزینــه میکردنــد تــا بــه کشــورهای
خارجــی اعــزام شــوند و عمــل جراحــی
پیونــد انجــام دهنــد؛ پــس از صــدور ایــن
فرمــان تاریخــی و بــا خودکفایــی ایــران در
پیونــد اعضــا ،در ســالهای پــس از انقــاب
 70هــزار بیمــار نیازمنــد پیونــد ،دوبــاره
بــه زندگــی بازگشــتند و حــدود  250هــزار
میلیــارد تومــان ارز در کشــور ذخیــره شــد
و ایــران بــه یکــی از توانمندتریــن کشــورها
در زمینــه انجــام جراحیهــای پیونــد
تبدیــل شــد.
بــا وجــود ایــن پیشــرفتها ،بــه دلیــل
عــدم رضایــت برخــی خانواد ههــای افــراد
دچــار مــرگ مغــزی بــه اهــدای عضــو
عزیزانشــان و از آنجــا کــه افــراد مــرگ
مغــزی فقــط منبــع تأمیــن عضــو مــورد
نیــاز بیمــاران پیونــدی هســتند؛ هماننــد
بســیاری از کشــورهای دیگــر در ایــران
نیــز ســاالنه تعــداد زیــادی از افــراد بــه
دلیــل فراهــم نشــدن عضــو پیونــدی،
جــان میبازنــد؛ آمارهــا میگویــد ســاالنه
 3000نفــر از بیمــاران نیازمنــد پیونــد
اعضــا ،بــه خــاک ســپرده میشــوند؛
ایــن در حالــی اســت کــه ســاالنه 5000
تــا  8000نفــر بــا مــرگ مغــزی فــوت
میکننــد و اعضــای بــدن  3000نفــر از
ایــن افــراد میتوانــد نجــات بخــش جــان
ایــن بیمــاران باشــد امــا متأســفانه فقــط
اعضــای بــدن هــزار نفــر از ایــن افــراد،
اهــدا میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه هــر فــرد دچــار مــرگ
مغــزی میتوانــد چنــد عضــو از بــدن خــود
را اهــدا کنــد ،ســاالنه  7000عضــو قابــل
پیونــد بــه زیــر خــاک م ـیرود.

