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پس از قتل 
قاتل چهار بار به محل جنایت برگشت

بخش اجتماعی- مرد مکانیک که به  طمع سرقت ۲ میلیون 
تومان تراول چک، زن تنها را به قتل رسانده بود پس از این 
جنایت ۴ بار دیگر به خانه مقتول رفت تا وسایلش را سرقت 
کند. به نقل از روزنامه ایران، مرد مکانیک که به  طمع سرقت ۲ 
میلیون تومان تراول چک، زن تنها را به قتل رسانده بود پس از 
این جنایت ۴ بار دیگر به خانه مقتول رفت تا وسایلش را سرقت 
کند. ۲7 بهمن، مرد جوانی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن 
عمه ۶۲ ساله اش خبر داد. وی گفت: از سال 7۲ که شوهرعمه ام 
ویالیی دو  در خانه  تنهایی  به  به نام حمیده  فوت کرد عمه ام 
طبقه اش در ده ونک زندگی می کرد. چند روزی است هر چه با 
او تماس می گیرم تلفن همراهش خاموش است و تلفن خانه اش 
را نیز جواب نمی دهد. حتی چندین بار به مقابل خانه اش رفتم 

اما بی فایده بود.
آغاز  گمشده  زن  یافتن  برای  تحقیقات  جوان  مرد  شکایت  با 
شد. همزمان با این شکایت زنی که در همسایگی خانه حمیده 
زندگی می کرد نیز با پلیس تماس گرفت و از بوی تعفنی که 
او گفت: در  به مشام می رسید، خبر داد.  از خانه همسایه اش 
همسایگی ما زن میانسال و تنهایی به نام حمیده ساکن است، 
چند روزی است که از خانه اش بوی عجیبی می آید. اما امروز 

این بو شدید تر شده و واقعاً تحمل آن برایمان سخت است.
پس از این تماس احتمال وقوع جنایت قوت گرفت و کارآگاهان 
پلیس راهی خانه ویالیی شدند اما به محض ورود با خانه ای بهم 

ریخته و جسد بدون سر زن میانسال در حمام رو به رو شدند.
با گزارش این جنایت، بازپرس محمد جواد شفیعی و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی محل جنایت شدند. سالم بودن درهای خانه 

و سرقت وسایل نشان از قاتلی آشنا می داد.
آگاهی  پلیس  دهم   اداره  کارآگاهان  تحقیقات  ترتیب  بدین 
میدانی  تحقیقات  در  و  یافت  ادامه  قاتل  یافتن  برای  پایتخت 
مشخص شد که پسر یکی از همسایه ها که مکانیک است این 

اواخر زیاد به خانه مقتول رفت و آمد داشته است.
با این احتمال که مکانیک جوان به نام شایان دراین جنایت نقش 
می داد  نشان  بررسی ها  و  متمرکز شد  او  روی  تحقیقات  دارد 
شایان به اتهام سرقت و مواد مخدر چندین بار دستگیر شده 
و سابقه کیفری دارد. مدارک و سرنخ های به دست آمده فرضیه 
جنایت از سوی شایان را مطرح کرد و مشخص شد مرد جوان 
پلیس  دهم  اداره  کارآگاهان  ترتیب  بدین  است،  کرج  ساکن 
آگاهی پس از هماهنگی با بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور 
جنایی تهران، یکشنبه ۲ اسفند راهی خانه متهم شدند. زمانی 
که مأموران در محل حاضر شدند با خودروی ۲۰۶ مقتول مقابل 

خانه متهم مواجه شده و در نهایت شایان را دستگیر کردند.
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی پایتخت در رابطه با این خبر گفت: شایان که ابتدا منکر 
قتل  به  شد  مواجه  پلیسی  مدارک  با  که  زمانی  بود،  جنایت 
اعتراف کرد و انگیزه اش را از جنایت، سرقت اموال مقتول عنوان 
کرد. او همچنین گفت که سر مقتول را در نزدیکی محل جنایت 

و در باغچه ای دفن کرده است.
گفت و گو با متهم

  مقتول را از کجا می شناختی؟
حمیده همسایه قدیمی پدرم بود. از کودکی او را می شناختم. او 
مدتی قبل به سراغم آمد و از من خواست که گیربکس ماشینش 
را درست کنم. به خاطر آشنایی که با خانواده ام داشت، خودروی 
۲۰۶ خود را در اختیارم گذاشت تا تعمیر کنم و من هم فردای 

آن روز ماشین را برای او تعمیر شده برگرداندم.
  چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟

اشتباه کردم؛ یک لحظه وسوسه شدم و همین مسأله باعث شد 
که دست به جنایت بزنم. وقتی فردای آن روز رفتم ماشین را 
تحویل بدهم، از من خواست که وارد خانه بشوم تا دستمزدم را 
بدهد. اشتباه اول را او مرتکب شد که مرا به خانه اش راه داد اما 
زمانی که بسته تراول چک ها را در دستانش دیدم وسوسه شدم. 
زمانی که به سمت آشپزخانه رفت او را از پشت سر گرفتم و 
روی زمین انداخته و با بالش خفه اش کردم. بعد از قتل فهمیدم 
تراول ها ۲ میلیون تومان بوده و من به خاطر ۲ میلیون تومان 

زندگی ام را نابود کردم.
  بعد از قتل چه کردی؟

آن روز با دو میلیون تومان تراول و سرقت خودرو خانه را ترک 
کردم. حدود ۶ روز تراول ها را خرج مواد مخدر خودم کردم. پول 
هایم که تمام شد، دوباره به خانه حمیده برگشتم و با کلیدی 
که بعد از قتل از خانه برداشته بودم وارد خانه اش شدم. من 
بعد از قتل ۴ بار به خانه حمیده رفتم. هربار بخشی از وسایل 
بار  قابلمه و آخرین  تلویزیون،  قالیچه،  از جمله ۳ تخته  خانه 
هم چند دست ظروف چینی و جاروبرقی را از خانه اش سرقت 
کردم. اوایل می خواستم وسایل را بفروشم، اما چون مشخص 
بود معتادم کسی از من وسایل را نخرید و مجبور شدم آنها را 
به حیاط خانه پدرم ببرم و به ضایعاتی ها به قیمت سه میلیون 

تومان بفروشم.
  چرا سر مقتول را بریدی؟

روز آخری که به آنجا رفتم متوجه بوی تعفن جسد شدم. برای 
اینکه کسی متوجه نشود تصمیم گرفتم تا تکه تکه جسد را از 
خانه خارج کنم. جسد را به داخل حمام بردم اول سرش را جدا 
کردم و داخل کیسه گذاشتم و در همان نزدیکی خانه اش در 
باغچه ای دفن کردم. از شانسم همان روز همسایه ها مرا دیدند و 
از طرفی هم پسر برادرمقتول شکایت کرد که عمه اش گمشده 

است. ترسیدم و دیگر به آن خانه نرفتم.
  خانواده ات از جنایت باخبر بودند؟

را  رفتم گفتم آن  به خانه  با خودروی مقتول  نه. حتی وقتی 
قسطی خریده ام.

  چه مدت است مواد مصرف می کنی؟
سال هاست که هروئین و شیشه می کشم.

بخش اجتماعی- تزریق واکسن کرونا در حال حاضر امیدوارکننده ترین عامل برای 
پایان بخشیدن به این موضوع است. در این باره الزم است تا حد امکان مطالعاتی داشته 
و مطالبی را درباره آن بدانیم. متاسفانه در مواجهه با این موضوع نیز همچون بسیاری 
دیگر از مسایل شایعات بسیاری وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آن ها و پاسخ های 

درست و موثر پرداخته ایم.
کسی که قبال کرونا گرفته ، دیگر الزم نیست واکسن بزند!

واقعیت: هنوز درباره اینکه ابتال به کرونا تا چه مدتی مصونیت ایجاد می کند اطالعات 
دقیقی وجود ندارد. دانشمندان حتی هنوز دراین باره مطمئن نیستند که آیا 
ابتال به کرونا مصونیتی ایجاد می کند یا خیر. به این مصونیت »ایمنی طبیعی« 
گفته می شود. بازه زمانی ایمنی طبیعی از فردی به فرد دیگر متفاوت است. 
شواهد اولیه چنین نشان می دهد که ایمنی طبیعی خیلی دوام ندارد؛ اما در 
این زمینه تحقیقات بیشتری نیاز است. متخصصان توصیه می کنند حتی اگر 
قبال به کرونا مبتال شده اید، واکسن کرونا را تزریق کنید. البته افرادی که چنین 
تجربه ای داشته اند باید تا ۹۰ روز پس از تشخیص بیماری صبر کنند و بعد 
واکسن بزنند. افرادی که دوران قرنطینه خود را طی می کنند یا عالئم دارند 

نباید واکسن بزنند.
واکسن کرونا عوارض طوالنی مدت شدیدی دارد!

واقعیت: برخی به اشتباه بر این باورند که واکسن کرونا عوارض جبران ناپذیری 
ایجاد می کند که ممکن است نهایتا به مرگ بینجامد. آزمایش ها نشان می دهد 
واکسن کرونا در کوتاه مدت واکنش های ضعیف تا متوسطی ایجاد می کند؛ اما 
این واکنش ها بدون ایجاد مصدومیت یا عوارض برطرف می شوند. اگر قرار باشد 
واکسن عوارضی نشان دهد، تا دقایق یا نهایتا ساعاتی پس از تزریق خود را 
نشان می دهد. نتایج فاز اول بررسِی بعضی واکسن ها بر ایمنی آن داللت دارد. 
ممکن است در ناحیه تزریق شده نشانه های کوتاه مدت )درد، قرمزی و تورم( 

مشاهده کنید. نیمی از آنها واکنش های بدنی داشتند )سردرد، لرز، خستگی، بدن درد 
و تب که ۱ تا ۲ روز ادامه داشته است(. ۱۵ دقیقه بعد از اینکه واکسن را زدید، پزشک 
عالئمتان را بررسی می کند تا واکنش فوری به آن نشان نداده باشید. اکثر افراد عوارض 
جانبی واکسن را در ۳ روز بعد از واکسیناسیون از خود بروز می دهند. این نشانه ها فقط 
۱ تا ۲ روز باقی خواهد ماند. توجه داشته باشید که این نشانه ها به این معنی است که 
سیستم ایمنی بدنتان دارد به واکسن واکنش می دهد. واکنش در زمان تزریق واکسن 
نشانه متداولی است.عوارض جانبی واکسن کرونا مشابه نشانه های خود کروناست. اگر این 
نشانه ها را بعد از ۳ روز فاصله با واکسیناسیون تجربه کردید یا بیش از ۲ روز در بدنتان 

باقی ماند، خود را قرنطینه کنید و تست کرونا بدهید.
کسی که واکسن کرونا زده دیگر الزم نیست ماسک بزند!

واقعیت: زمان زیادی طول می کشد تا تمام دنیا به واکسن کرونا دسترسی یابند. در ضمن، 
کارشناسان پیش از اینکه توصیه های ایمنی را تغییر دهند، در حال بررسی اند تا بفهمند 
دقیقا میزان و بازه زمانی مصونیتی که واکسن ایجاد می کند چقدر است. رعایت های 
بهداشتی پس از واکسن کرونا: گرچه تزریق واکسن شما را در برابر ویروس ایمن می کند، 
هنوز مشخص نیست که آیا ممکن است همچنان ناقل باشید یا نه؛ بنابراین بهتر است 
تا زمانی که تعداد کافی از جمعیت جهان ایمن باشند، به نکات احتیاطی پیشین متعهد 
بمانید. فاصله اجتماعی را رعایت کنید، ماسک بزنید و دست های خود را مرتب بشویید 
)روش صحیح شستن دست ها(. اطالعات تکمیلی در این مورد به مرور زمان ارائه خواهد 
شد. در ضمن، هیچ واکسنی کارایی ۱۰۰ درصد ندارد. اگر در محیط عمومی بدون 
ماسک تردد کنید، چطور می توانید مطمئن باشید که چه کسی سالم، چه کسی ناقل و 
چه کسی واکسینه شده است؟ دقت کنید که ممکن است شما جزو آن ۵ درصدی باشید 

که با تزریق واکسن کرونا همچنان نسبت به ویروس ایمن نمی شوید. 
همچنین به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، فقط واکسن های 
ژنتیکی به زنجیره سرمای مخصوص زیر صفر درجه نیاز دارند. بقیه واکسن ها در دمای 

معمول یخچال هم قابل نگهداری اند.
تعداد تلفاتی که بر اثر عوارض جانبی واکسن کرونا رخ می دهد، بیشتر از 

مرگ ومیر ناشی از خود بیماری است!
واقعیت: مطالبی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که توضیح می دهد 
میزان مرگ ومیر ناشی از کرونا ۱ تا ۲ درصد است و نباید برای جلوگیری از این میزان، 
به واکسنی روی آورد که هنوز امتحان خود را پس نداده است. همین ۱ درصد هم 
۱۰ برابر مرگ بارتر از آنفوالنزای فصلی است. در ضمن، نرخ مرگ ومیر بر اساس کشور، 
سن، جنسیت و وضعیت سالمتی متفاوت است. با اینکه ممکن است برخی افراد بعد از 
تزریق واکسن کرونا نشانه هایی بروز دهند، به یاد داشته باشید بعد از تزریق هر واکسنی، 
ممکن است این نشانه ها بروز کند. به عالوه اینکه این نشانه ها جدی یا تهدیدکننده 
نیستند. با اینکه هیچ واکسنی ۱۰۰ درصد کارآمد نیست، دریافت کردن واکسن بهتر از 

دریافت نکردن آن است. در کل، فواید واکسن بیشتر از مضرات آن است.
در ذهن داشته باشید تزریق واکسن کرونا فقط به این دلیل نیست که از خودتان 

محافظت کنید. دلیل کالن تر این است که گسترش این ویروس را متوقف کنید.
من بیماری خاص ندارم  پس الزم نیست واکسن بزنم!

واقعیت: هنوز دقیقا مشخص نیست چرا برخی افراد نوع شدید کرونا را تجربه می کنند. 
گاهی هم حتی افرادی که بیماری زمینه ای ندارند، به دلیل اینکه برخی جهش ها در 
ژن های ایمنی شان رخ می دهد، نوع شدیدی از کرونا را تجربه کرده اند. حتی اگر کرونای 
شدیدی را تجربه نکنید، در صورت ابتال به کرونا، تا مدت ها باید عوارض آزاردهنده آن 
را تحمل کنید. در ضمن، به جز خطری که خود شما را تهدید می کند، همچنان ممکن 

است شما ناقل باشید و ویروس را به دیگران منتقل کنید.
پس الزم است واکسینه شوید. چون هنوز این واکسن در دسترس همه نیست، توصیه 
می شود هر فرد واجد شرایطی حتما از این فرصت استفاده کند.زمانی که واکسن کرونا 
را بزنم، احتمال اینکه به بیماری های دیگر دچار شوم بیشتر می شود؛ واکسن کرونا فقط 
سیستم ایمنی بدن شما را در برابر ویروس کرونا قوی می کند. این واکسن احتمال ابتال 

به بیماری های دیگر مانند عفونت ناشی از آنفوالنزا را افزایش نمی دهد و هیچ ارتباطی 
با آن ها ندارد.

با واکسیناسیون کرونا، کرونا می گیریم!
واقعیت: ممکن نیست بر اثر تزریق واکسن کرونا، کرونا بگیرید! واکسن یک درمان 
خنثی کننده است، نه فعال کننده! در واکسن هایی که تأییدیه دارند، از ویروس زنده ای 
که باعث کووید ۱۹ می شود استفاده نشده است. ممکن است چند هفته زمان الزم باشد 
تا بدنتان بتواند آنتی بادی الزم را در برابر کرونا بسازد؛ پس این احتمال وجود دارد که 

در این فاصله زمانی کرونا بگیرید. این بدین معنی نیست که ویروس از طریق واکسن به 
بدنتان منتقل شده است.

میکروچیپ در واکسن کرونا
واقعیت: ویدئویی در شبکه های مجازی سراسر جهان دست به دست می شود که اطالعات 
 ،)Apiject( اشتباهی را ارائه می دهد. واقعیت این است که شرکت سرنگ سازی اپیجکت
عالوه بر نسخه معمولی، نسخه ای از سرنگ را تهیه کرده که ریزتراشه ای )میکروچیپی( 
در برچسب سرنگ دارد. این برچسب به ارائه دهندگان کمک می کند از منشأ واکسن 
آگاه شوند. این ریزتراشه به شخصی که واکسن را می زند تزریق نمی شود و فقط جنبه 
آگاهی بخشی دارد. هیچ میکروچیپی در کار نیست. واکسن کرونا افراد را ردیابی نمی کند 
و اطالعات شخصی شان را جمع آوری نمی کند. این شایعه از زمان نظرات بیل گیتس 
درباره گواهی دیجیتالی پیشینه واکسن شروع شد. او درباره یک فناوری صحبت می کرد 
که ربطی به میکروچیپ ندارد، به هیچ وجه در بدن هیچ انسانی گذاشته نشده است، و به 

تولید یا آزمایش یا توزیع واکسن کرونا وابسته نیست.
واکسن کرونا دی. ان. ای افراد را تغییر می دهد

 Messenger( واقعیت: اولین سری از برخی واکسن های کرونا پیام رسان آر.  اِن. اِی
ribonucleic Acid – MrnA( هستند. MrnAها به این صورت کار می کنند 
که به سلول های بدن آموزش می دهند چطور تک پروتئینی را که به پاسخ ایمنی بدن 
منتج این فناوری اولین بار است که برای تولید واکسن استفاده می شود؛ اما بیش از 
عفونت های حیوانی  زیادی  تعداد  روی  و  است  انجام شده  پژوهش  آن  روی  ۳ دهه 
بررسی شده است. توضیح علمی این فرایند این است که ویروس کرونا در سطح خود 
ساختاری شبیه شاخک دارد که به آنها پروتئین اِس )s( گفته می شود. MrnAها 
به سلول ها دستورالعمل هایی ارائه می دهند که چگونه تکه ای پروتئین اِس بسازند. بعد 
از واکسیناسیون، سلول ها این پروتئین را می سازند و آن را روی سطح سلول نمایش 
می دهند. سیستم ایمنی بدن تشخیص می دهد که این پروتئین به این بخش تعلق ندارد 
و به آن پاسخ ایمنی می دهد. در این صورت، آنتی بادی مناسب برای مقابله با عفونت های 
آتی در بدن ترشح می شود. این MrnA هرگز به هسته سلول که دی. اِن. اِی در آن 
قرار دارد وارد نمی شود؛ پس تزریق MrnA باعث تغییر دی. اِن. اِی بدن شما نمی شود 
و هیچ تعاملی با آن ندارد. سلول های انسانی بعد از اینکه این آموزش را دریافت کردند، 

MrnA را تجزیه و دفع می کنند.
معلوم نیست مواد تشکیل دهنده این واکسن ها چیست!

واقعیت: تمام شرکت هایی که واکسن هایشان تأییدیه و مصرف جهانی می گیرند مواد 
تشکیل دهنده واکسن ها را منتشر کرده اند. این واکسن ها، عالوه بر MrnA، لیپیدهایی 
)چربی هایی( دارند که کمک می کند MrnA راحت تر به سلول ها برسد. برخی مواد 

دیگر این واکسن کمک می کنند که پی اچ بدن و تعادلش را حفظ کند.
افرادی که وضعیت پزشکی خاص دارند نباید واکسن بزنند!

واقعیت: کسانی که وضعیت سالمتی خاصی دارند )مثل کسانی که دیابت یا بیماری قلبی 
دارند( در معرض خطر تجربه عوارض کرونا هستند؛ پس خیلی طبیعی است که الزم 
باشد واکسینه شوند. این شایعه هم مانند سایر شایعات با نظر متخصصان هماهنگی ندارد. 

البته پیش از دریافت واکسن باید با پزشک خود مشورت کنید.
افرادی که سیستم ایمنی سرکوب شده دارند نباید واکسن کرونا بزنند!

واقعیت: واکسن کرونا حاوی ویروس زنده نیست. اگر حاوی ویروس ضعیف شده بود، 
برای استفاده افرادی که سیستم ایمنی سرکوب شده دارند مناسب نبود؛ چون ممکن 
است حتی ویروس ضعیف هم در بدن این افراد قادر به رشد و تکثیر باشد؛ پس کسانی 
که تحت درمان سرطان یا بیماری های خود-ایمن هستند قطعا می توانند واکسن کرونا 
را دریافت کنند. افرادی که سیستم ایمنی سرکوب شده دارند نیز از فواید واکسن کرونا 
بهره مند خواهند شد؛ اما این برخورداری به اندازه کسانی که سیستم ایمنی سالمی دارند 

نخواهد بود. پیش از دریافت واکسن، حتما از پزشک خود تأیید بگیرید.
ناباروری با تزریق واکسن کرونا

واقعیت: بازهم اطالعات اشتباه در شبکه های مجازی ادعا می کند این واکسن به بدن 

پروتئین  این  کند.  حمله   )۱-syncytin( سینیستین-۱  به  که  می دهد  آموزش 
پروتئینی است که در جفت جنین وجود دارد و بنابراین، بر اساس این ادعای اشتباه، این 
واکسن ممکن است به ناباروری منجر شود. واقعیت این است که یک توالی اسیدآمینه 
بین پروتئین اِس و پروتئین جفت جنینی مشترک اند. با این  حال، متخصصان بر این 
باورند بازه زمانی ای که پاسخ ایمنی بدن ایجاد می شود کوتاه تر از آن است که بخواهد 

روی باروری اثر بگذارد.
اولویت دریافت واکسن کرونا در تمام جهان اجرا نمی شود!

واقعیت: با توجه به عرضه محدود واکسن کرونا، همه در یک زمان قادر 
به دریافت آن نخواهند بود. تصمیم تمام کشورهای جهان بر این است 
که این واکسن به صورت اولویت بندی شده در اختیار افراد قرار بگیرد. 
این ترتیب و اولویت بندی ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت 
باشد؛ اما عموم کشورها بر این باورند که واکسن ابتدا در اختیار کادر 
مراقبت های بهداشتی و بزرگ ساالنی که در مراکز مراقبت بستری اند 
قرار بگیرد. گفتنی است که مجموع افراد سالمند و مبتال به بیماری های 
زمینه ای در ایران نزدیک به ۳۰میلیون نفر است. به محض اینکه واکسن 
در ابعاد گسترده در دسترس همه قرار بگیرد، اکثر افراد قادر به دریافت 
آن خواهند بود. این اتفاق ممکن است تا بهار سال ۲۰۲۱ عملیاتی شود. 

واکسیناسیون تکه مهمی از جورچین اتمام این دوران قرنطینه است.
آلرژی و واکسن کرونا

در موارد بسیار نادر )۱ نفر در هر ۱ میلیون نفر(، برخی افراد به واکسن 
تزریق  به  که  دارید  اگر حساسیتی  البته  داشته اند.  حساسیت شدید 
دارو مربوط نیست، احتماال همچنان می توانید واکسن کرونا را دریافت 
کنید؛ اما باید ۳۰ دقیقه بعد از دریافت واکسن تحت نظر باشید. اگر تا 
به حال سابقه حساسیت فوری به واکسن های دیگر را داشته اید، باید 
برای واکسیناسیون کرونا با پزشک خود مشورت کنید. همچنین اگر به هرکدام از مواد 
تشکیل دهنده واکسن کرونا حساسیت دارید، توصیه متخصصان این است که آن را تزریق 
نکنید. در ضمن، کسانی که به پلی سوربات )polysorbAte( حساسیت دارند، باید 
از تزریق این واکسن پرهیز کنند. در مجموع، اگر بعد از دریافت اولین دوز واکسن کرونا 

عالئم حساسیت بروز دادید، نباید دوز دوم را تزریق کنید.
کسانی که واکسن کرونا می زنند باید ساالنه آن را مجددا تزریق کنند!

واقعیت: در این زمینه اطالعات کاملی در دسترس نیست. باید منتظر بود تا تحقیقات 
بیشتری انجام شود. کارشناسان واکسن های مختلف در سراسر دنیا بر اساس نتایجی که 
از تزریق فاز اول این واکسن به دست می آید، در حال بررسی  هستند تا مشخص کنند 
این واکسن دقیقا تا چه مدت، مصونیت ایجاد می کند و اینکه آیا این مصونیت دائمی 
است یا نیاز به تجدید ساالنه خواهد داشت. چیزی که اکنون مشخص است این است که 
اکثر واکسن های تولیدی دو فاز دارند و با فاصله زمانی مشخصی نسبت به هم باید تزریق 

شوند. اطالعات تکمیلی به مرور زمان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
بانوانی که باردارند یا فرزند شیرخوار دارند نباید واکسن کرونا بزنند!

هنوز تحقیقی درباره اثر واکسن کرونا روی افراد باردار یا بانوانی که در دوره شیردهی 
هستند وجود ندارد. اگر شما در این دسته هستید و جزو گروه حساسی هستید که اکنون 
باید واکسن را دریافت کنید، در مشورت با پزشک خود تصمیم بگیرید که این خطر را 
می پذیرید یا خیر. این را نیز در نظر داشته باشید که برخی مادرانی که باردارند یا فرزند 
شیرخوار دارند، زمانی که به ویروس کرونا مبتال می شوند یا ناقل هستند، بیماری را به 
فرزند خود انتقال می دهند. پس خطرات کرونا عالوه  بر مادر، ممکن است گریبان نوزاد 

را هم بگیرد.
تمام اقشار جامعه می توانند واکسن کرونا را بزنند!

افراد زیر ۱۶ سال ساخته نشده است. شرکت های  هنوز هیچ واکسن کرونایی برای 
بسیاری در حال آزمایش واکسن هایی برای کودکان ۱۲ساله هستند. تحقیقات برای 
کودکان زیر این سن به زودی آغاز خواهد شد. همچنین واکسن کرونا برای کسانی که 
وضعیت سالمتی خاصی دارند نباید خودسرانه استفاده شود. در این زمینه، حتما باید با 

پزشک خود مشورت کنید.

حاال که واکسن کرونا ساخته شده همه گیری به زودی تمام می شود!
واقعیت: ما هم دوست داریم این باور درست باشد و این همه گیری هرچه سریع تر از 
دنیا رخت ببندد؛ اما مدتی طول خواهد کشید تا تعداد مناسبی از افراد واکسینه شوند. 
برای اینکه ایمنی عمومی اتفاق بیفتد و بتوان گفت که ویروس دیگر توانایی گسترش و 
تکثیرشدن را ندارد، حدود 7۰ درصد از جمعیت جهان باید واکسیناسیون شده باشند. 
در کشور ما، این درصد از جمعیت معادل حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر است. تولید 
انبوه این واکسن ها زمان بر است. حتی پس از تولید، تزریق این حجم از واکسن زمان بر 
خواهد بود. پس شرکت ها مجبورند تولید را به صورت فازی انجام دهند و تزریق را با 
اولویت بندی انجام دهند. بنا بر این ها، رسیدن به مرحله ایمنی عمومی در حال حاضر 

امکان پذیر نیست.
سخن آخر

این  از  برخی  اجتماعی ردوبدل می شوند.  اطالعات بی شماری در شبکه های  روزانه 
اطالعات اعتبار علمی ندارند. بهتر است برای دریافت اطالعات جدید، از منابع معتبر 
استفاده کنید. با توجه به پاسخ های متخصصان به باورهای نادرستی که در این مقاله 
بررسی کردیم، مشخص است که باید صبور باشیم، به کادر پزشکی اعتماد کنیم و به 
پایان دوران قرنطینه امیدوار باشیم. سهم ما از شکست دادن کرونا این است که همچنان 
قرنطینه را رعایت کنیم و به دستو العمل های بهداشتی متعهد بمانیم. توجه داشته باشید 
که این مقاله گردآوری و ترجمه ای از برترین منابع دنیاست و به مرور زمان ممکن است 
نیاز به به روزرسانی داشته باشد.  فردی که مبتال به بیماری کرونا می شود این را باید 
بداند که در این مدت مدید نباید تردد کند و باید خود را قرنطینه خانگی کند چون که 

حضور در اجتماع موثرترین عامل برای منتقل کردن ویروس کرونا است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای به شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰۴۰۰۶۵۴۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه فریبا ملک زاده جیرنده فرزند 

سلیمان:
به مساحت ۲۵۲/۵۱ مترمربع پالک  باب خانه و محوطه  ۱- شش دانگ یک 
از پالک 7۰۰ سنگ اصلی ۴ بخش ۱۹ گیالن واقع در  فرعی ۴۵۵۴ مفروز 

لوشان از مالکیت سیمان خزر
به آدرس لوشان کوی رانکین خ – ۲۲ بهمن – پ ۵7 - محرز گردیده است. 
آگهی می شود در صورتی که  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  به منظور  لذا 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای به شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰۴۰۰۶۵۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فرزند  زاده  ملک  خندان  گل  مالکانه  تصرفات  رودبار،  ثبتی  واحد  در  مستقر 

حیدر:
به مساحت ۲۴۹/7۹ مترمربع پالک  باب خانه و محوطه  ۱- شش دانگ یک 
واقع در  اصلی ۴ بخش ۱۹ گیالن  از پالک ۶۶۳ سنگ  فرعی ۴۵۵۲ مفروز 

لوشان از مالکیت سیمان خزر
به  لذا  است.  گردیده  محرز  تیر  هفت  کوچه  رانکین  کوی  لوشان  آدرس  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری
-----------------------------------------------------
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای به شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰۴۰۰۶۴۰۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه وحید محمدی آزاد فرزند علی:
۱- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۹۰/۴۳ مترمربع پالک فرعی 
۲۰۰۲ مفروز از پالک ۴۲7 سنگ اصلی ۱۹ بخش ۲۰ گیالن واقع در کلورز 

از مالکیت قسمت گلرخ
به آدرس رستم آباد خ شهید کیکاوس لطیفی جنب کوچه قدس یک - محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
606 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری
------------------------------------------------------

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای به شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰۴۰۰۶۴۹7 مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه سیامک نظامیوند چگینی فرزند 

کریم:
به مساحت ۲۵۹/۱۶ مترمربع پالک  باب خانه و محوطه  ۱- شش دانگ یک 
واقع در  اصلی ۴ بخش ۱۹ گیالن  از پالک ۶۶۳ سنگ  فرعی ۴۵۵۶ مفروز 

لوشان از مالکیت سیمان خزر
به آدرس لوشان کوی رانکین کوچه ۲۲ بهمن پالک ۵۰ محرز گردیده است. 
آگهی می شود در صورتی که  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  به منظور  لذا 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
583 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری
-----------------------------------------------------

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مورخه   ۱۳۹۹۶۰۳۱8۰۰۴۰۰۶۴۰7 شماره  به  رای  برابر 
سند  فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه حمید پور جمالی فرزند 

محرمعلی:
۱- شش دانگ قسمتی از عرصه و اعیان جهت الحاق به ملک مجاور به مساحت 
۱۳/۳۵ مترمربع پالک فرعی 8۶۴۱ مفروز از پالک ۲۵۹ سنگ اصلی ۱ بخش 

۱۹ گیالن واقع در منجیل از مالکیت فتح اله علیپور
به آدرس منجیل خیابان شهید رجایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
586 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/05

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

شایعاتی درباره واکسن کرونا

 پاسخ متخصصان و حقایقی که هرکسی باید بداند


