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سالمت

واکسن و موج پنجم کرونا
درمان  و  بهداشت  وزارت  هشدارهای  متأسفانه  اجتماعی-  بخش 

نشان دهنده احتمال فرارسیدن موج و پیک جدید کرونا در کشور است.
به گزارش ایسنا، فهیمه نظری، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در یادداشتی 
در روزنامه ایران نوشت: »بیش از یک سال از حضور ناخوانده ویروس 
مرگ  و  بیماری  سرایت  وحشت،  و  ترس  می گذرد.  دنیا  در  کووید-۱۹ 
میلیون ها انسان در سراسر دنیا سوغات این  ویروس منحوس بوده است. 
در این بین نحوه مواجهه بسیاری از جوامع در برخورد با ویروس کرونا به 
عنوان مالک و معیار مهم و قابل ارزیابی در تداوم و یا گسست مهار این 

بیماری شناخته شده است.
موج  این  در  شد.  روبه رو  کرونا  اول  موج  با   ۹۸ اسفند  از  نیز  ما  کشور 
به علت ناشناخته بودن ویروس، آماده نبودن مردم و مسئولین، تأمین مواد 
ضروری اقالم بهداشتی نظیر ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده 
در اولویت قرار گرفت و شرایط بسیار بحرانی هم برای مردم و هم برای 
نظام بهداشت و درمان به وجود آمد. بنابراین جهت کنترل شرایط بهترین 
تصمیم تعطیلی کشور بود. شاید بتوان گفت در موج اول، همکاری مردم 
با نظام بهداشت و درمان مثبت گزارش شد. در اواسط تابستان ۹۹ مردم 
کارشان  و  کسب  تعطیلی  آن،  از  ناشی  روحی  فشارهای  خانه ماندن،  از 
خسته شدند و همین امر موجب شد تا برخی از پروتکل های بهداشتی 
مواجه  کرونا  دوم  موج  با  جامعه  و  شود  شکسته  و  نقض  آنها  سوی  از 
شود. با فرارسیدن پاییز ۹۹ افراد مبتال به کرونا در سراسر کشور افزایش 
با عبور از موج دوم، وارد موج سوم کرونا شدیم و این  بار  یافت و این 
موج تا نوروز ۱۴۰۰ تداوم یافت. با شروع سال نو به واسطه تناقض در 
اعمال و اجرای سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و عدم وحدت رویه بین 
دولت و وزارت بهداشت و سازمان های مسئول از یکسو و رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم، از سوی دیگر بستر را برای ورود به 
موج چهارم مهیا ساخت. همراه با این موج، خوشبختانه با اقدام مناسب 
وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد با اولویت قراردادن گروه های درمانی 
و آسیب پذیر آغاز شد و تاکنون با توصیه های بهداشتی از سوی  وزارت 
به توصیه ها و  از مردم  بهداشت و درمان روبه روییم. در مقابل بسیاری 

دستورالعمل های بهداشتی توجه جدی نشان نمی دهند.
نیک است بدانیم در حال حاضر تنها کمتر از یک درصد از مردم جامعه ما 
علیه این بیماری واکسینه شده اند و هنوز بخش زیادی از مردم در ایران 
واکسن دریافت نکرده اند و باید ذکر شود که همچنان خطر مبتالشدن 
تابستانی،  تعطیالت  فرارسیدن  نظیر  خطرزا  عوامل  و  کرونا  به  مردم 
برگزاری مراسم عروسی قبل از ماه محرم، عزاداری ماه محرم و ... وجود 
دارد. هر یک از این موارد می تواند سالمت عموم مردم جامعه را به خطر 
ایران نشان دهنده  اندازد. متأسفانه هشدارهای وزارت بهداشت و درمان 
احتمال فرارسیدن موج و پیک جدید کرونا در کشور است. لذا ضرورت 
دارد تا بار دیگر مردم با یک تصمیم و اراده جمعی به توصیه ها جهت 
توقف و کنترل ویروس کرونا عمل و اقدام کنند. این امر میسر نمی گردد 
مگر با یک توافق دوجانبه از سوی مردم و مسئولین، از طریق آگاهی 
رسانه ها  از طریق  مردم  به  مرتب  گوشزدکردن  و  آموزش دادن جدی  و 
احتمال  این  باشیم هنوز  داشته  به خاطر  آنها.  با  البته همکاری مردم  و 
وجود دارد که هر یک از ما در اثر عدم رعایت دستورات و پروتکل های 
بهداشتی به ویروس کرونای جهش یافته مبتال شویم. پیشنهاد می شود 
کماکان توصیه ها را جدی بگیریم، از سفرهای غیر ضروری جداً بپرهیزیم، 
در تجمعات و مراسم حضور نداشته باشیم زیرا سهل انگاری هر یک از ما 

می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر زندگی دیگران وارد کند.«
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درگیری خونین در حمایت از کودک زباله گرد

متهم اتهام را قبول نکرد
کودک  یک  از  دوستانش  دفاع  جریان  در  که  جوانی  اجتماعی-  بخش 
از  زباله گرد چاقو خورده بود، در دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد و 

متهم شکایت کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق، متهم که مردی جوان است ادعا 
کرد او به پسر جوان چاقو نزده و یکی از دوستان شاکی او را مجروح 

کرده است.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 10 دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شد کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و در ادامه 
شاکی در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من در خیابان شریعتی بوتیک 
دارم و آنجا کار می کنم. روز حادثه حدود ساعت دو بعداز ظهر بود و من 
داشتم جلوی در بوتیکم را می شستم و تمیز می کردم چون معموال از 
بلند  درگیری  آن طرف تر صدای  کمی  می آیند.  مشتری ها  سه  ساعت 
شد. نزدیک رفتم و دیدم این مرد )متهم حاضر در دادگاه( پسربچه ای 
کوچک را کتک می زند. چند نفر از همکارانم جلو رفتند و سعی کردند 
جلوی این مرد را بگیرند. من اصال در درگیری نبودم. شیر آب را بستم 
و تازه می خواستم جلو بروم که یک دفعه متهم به سمت من حمله و 
چاقو را به سینه ام فرو کرد. من اصال نه او را می شناختم و نه با او درگیر 
شده بودم. با اینکه دیدم کودک را کتک می زند و خیلی ناراحت شدم 
اما چون دوستانم از آن کودک حمایت کردند من دیگر جلو نرفتم. من 

اصال نمی دانم این مرد چرا من را زد.
مرد شاکی ادامه داد: من ماه ها در کما بودم و وضعیت خوبی نداشتم؛ دکترها 
از زنده ماندنم قطع امید کرده و به خانواده ام گفته بودند من مطمئنا جانم را از 
دست می دهم. بعد از چند ماه به هوش آمدم و بیش از یک سال روند درمانم 
طول کشید. حتی یک بار هم سکته کردم. نیمی از قلبم درست کار نمی کند. 
چاقو قلبم را پاره کرده بود و بعد از اینکه به هوش آمدم دکترها به من گفتند 
که جسمی 40سانتی وارد قلبم شده و اعضای داخلی بدنم را پاره کرده است.

مرد جوان در پاسخ به این سؤال که آیا حاضر است اعالم گذشت کند، گفت: 
من حاضر نیستم اعالم گذشت کنم چون در همه این روزها مادرم مرد و 
زنده شد و در نهایت یک بار که من سکته کردم مادرم هم از غصه سکته 
کرد و جانش را از دست داد. من مادرم را به خاطر این موضوع از دست دادم 

و حاضر به گذشت نیستم.
سپس پدر شاکی در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من ماه ها دنبال متهم بودم. 
پسرم روی تخت بیمارستان در کما بود. زندگی خانوادگی ما تحت تأثیر این 

حادثه قرار گرفت؛ همسرم فوت کرد و بچه های دیگرم زندگی شان به هم 
ریخت؛ فقط به خاطر کاری که این مرد کرده است. بعد از سه ماه وقتی 
پسرم همچنان در کما بود توانستم رد متهم را پیدا کنم و با مأموران باالی 
سرش رفتم. او خودش را زیر رختخواب ها قایم کرده بود و ما با پایین آوردن 
و مأموران دستگیرش کردند. وقتی  پیدا کردیم  را  او  بود که  رختخواب ها 
نوبت به متهم رسید، او اتهام را رد کرد و گفت: من هیچ وقت چاقو در دستم 

نگرفتم و آن روز هم از ترس این کار را کردم.
متهم گفت: من زباله گرد بودم و ضایعات جمع می کردم. روز حادثه مقداری 
پالستیک و کارتن جمع کرده بودم و می خواستم آنها را بار بزنم. به سمت 
یکی از بوتیک ها رفتم تا کمی آب بگیرم و صورتم را بشویم چون هوا خیلی 

می کنم  فکر  که  بیگانه  اتباع  پسربچه  یک  دیدم  برگشتم  وقتی  بود.  گرم 
افغانستانی بود، زباله هایی را که من جمع کرده بودم، برداشته و در وسایلش 
گذاشته است. من به آن بچه گفتم برای چه چنین کاری می کنی؟ همین که 
سرش داد زدم چند جوان که در بوتیک ها بودند بیرون آمدند. یکی 
از آنها همین پسری است که از من شکایت کرده است. او به من 
گفت چرا با بچه تندی می کنی؟ چرا بچه را کتک می زنی؟ بعد هم 
با دسته جارو من را زد. من زیر دست و پای آن چند جوان افتاده 
بودم و داشتند مرا می زدند. بعد یکی از آنها چاقو درآورد که بزند اما 

من فرار کردم و بعد هم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
قاضی از متهم پرسید اصل درگیری با شاکی را قبول داری؟

متهم گفت: من با او درگیر نشدم اما این جوان هم در درگیری بود 
و داشت من را کتک می زد.

قاضی گفت: اگر تو در درگیری نبودی و چاقو نزدی چرا فرار کردی 
و چرا زیر رختخواب ها خودت را مخفی کردی؟

متهم گفت: من از ترس این کار را کردم چون پدرش تهدید کرده 
بود که اگر من را گیر بیاورد می کشد؛ من هم از ترسم مخفی شده 

بودم. من زمان حادثه نیز از ترس جانم فرار کردم.
قاضی گفت: مدعی هستی که سابقه نداری اما در پرونده ات شش 

سابقه درگیری وجود دارد که همگی هم با چاقو بوده است.
دعوای  هم  آن  که  زدم  را  زنم  چاقو  با  بار  چند  من  گفت:  متهم 

خانوادگی بود، چند دعوای دیگر را هم گردن من انداختند.
بعد از گفته های متهم سایر بوتیک دارها که به عنوان شاهد در پرونده حضور 
داشتند در جایگاه حاضر شدند و توضیحاتی دادند. آنها گفتند: متهم داشت 
پسربچه کوچکی را می زد و ما هم برای نجات پسربچه از دست او وارد دعوا 
شدیم. ما بچه را نجات دادیم و این مرد با یک نیمچه حمله کرد و دوستمان 
را زد. او به عمد این کار را کرد. اصال درگیری تمام شده بود اما متهم از اینکه 
چرا اجازه ندادیم بچه را بزند، عصبانی شده بود. بعد از گفته های شاهدان 
پرونده، متهم در جایگاه حاضر شد و آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد. 
وکیل او نیز دفاعیات خود را مطرح کرد و قضات برای تصمیم گیری وارد 

شور شدند. 
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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
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فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
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به شماره پالک های فرعی 663 و 664  از اصلی 43  مجزی از پالک های 
119 و 120 واقع در بخش 18 گیالن از مالکیت نوراله امیدی به آدرس 

رودبار – توتکابن بعد از شهرداری 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، 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.
175 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/20

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
 1400/01/08 مورخه   140060318004000011 شماره   رای  برابر 
فاقد  ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه خدابخش قلی 

پور بیورزنی فرزند علی بخش مورد تایید قرار گرفت. 
1- شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 259/10 مترمربع 
به شماره پالک فرعی 4611 از اصلی 4  مجزی از پالک 687 واقع در بخش 
19 گیالن از مالکیت شرکت سیمان خزر سهامی عام به آدرس شهرستان 
رودبار – شهر لوشان – کوی رانکین – کوچه 11 اردیبهشت – پالک 
106 - 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، 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.
133 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/20

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 شماره های  140060318004000070 مورخه 1400/01/16 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه علی محمد 

بازیار حلیمه جانی فرزند سرمعلی مورد تایید قرار گرفت. 
1- شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت 
253/57 مترمربع به شماره پالک فرعی 4618 از اصلی 4 مجزی از 
پالک 663 واقع در لوشان بخش 19 گیالن از مالکیت کارخانه سیمان 
لوشان به آدرس رودبار – شهرستان لوشان – کوی رانکین – خیابان 

11 اردیبهشت پالک 87 - محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در صورتی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  انتشار  از تاریخ  باشند می توانند 
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.
125 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/20
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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
 1400/01/07 مورخه   140060318004000009 شماره   رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه بدر درویشوند 

فرزند مسیح مورد تایید قرار گرفت. 
1- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 247/20 مترمربع 
به شماره پالک فرعی 4613 از اصلی 4  مجزی از پالک 667 واقع در 
بخش 19 گیالن از مالکیت کارخانه سیمان لوشان به آدرس شهرستان 
رودبار – شهر لوشان رانکین – خیابان 11 اردیبهشت – پالک 103 - 
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، 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.
109 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/20

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

زن عصبانی شوهرش را کشت و به پلیس گفت گم شده است
بخش اجتماعی- زنی جوان شوهر خود را از پا درآورد و سپس سعی کرد 

با طرح شکایت واهی، مسیر تحقیقات را منحرف کند. 
این زن وقتی نزد کارآگاهان پلیس استان فارس رفت، گفت: شوهرم به نام 
مجید برای انجام کاری از خانه بیرون رفت و بعد از آن دیگر خبری از او 
نشد و حتی تلفنش را هم جواب نمی دهد و من نگران هستم که مبادا اتفاقی 

برایش رخ داده باشد.
کارآگاهان بعد از تشکیل پرونده اولیه، تالش خود را برای یافتن ردی از مجید 
آغاز کردند، اما این تحقیقات بی نتیجه بود تا اینکه جسد فردی ناشناس پیدا 
و در بررسی های ابتدایی معلوم شد این فرد همان مجید است که به قتل 

رسیده است. نکته عجیب در این پرونده، آن بود که همسر مجید بعد از اعالم 
شکایت و مطرح کردن خبر مفقودشدن شوهرش، دیگر موضوع را پیگیری 
نکرده بود. کارآگاهان که به این موضوع ظنین شده بودند، به بررسی زندگی 
خانوادگی مقتول پرداختند و پی بردند او و همسرش به نام فتانه اختالف های 

شدیدی با هم داشته اند.
بازداشت شود. او که  با دستور قضائی  افشای این موضوع سبب شد فتانه 
ابتدا سعی می کرد وانمود کند بی گناه است، در بازجویی های تخصصی وادار 
به اعتراف شد و گفت: من و مجید از چند ماه قبل با هم دچار اختالف های 
طرفی  از  کنم.  زندگی  او  با  نمی توانستم  دیگر  که  شدیدی شدیم؛ طوری 

شوهرم من را طالق نمی داد. اختالفات ما ادامه داشت تا اینکه روز حادثه بار 
دیگر با هم جروبحث کردیم. من که به شدت عصبانی شده بودم و کنترلی بر 
رفتارم نداشتم، کارد میوه خوری را برداشتم و با آن ضربه ای به گردن مجید 
زدم. شوهرم غرق در خون شد و روی زمین افتاد. زمانی به خودم آمدم و 
فهمیدم چه کرده ام که دیگر کار از کار گذشته و همسرم فوت شده بود. 
درحالی که به شدت ترسیده بودم، جسد را از خانه خارج کردم و بعد هم با 
مراجعه به پلیس اعالم کردم شوهرم گم شده است. می خواستم با این کار، 

سوء ظن های احتمالی نسبت به خودم را برطرف کنم.
این زن هم اکنون در بازداشت به  سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.


