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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
آقای اسماعیل نفری با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 
شماره 186 مرودشت تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک برگ 
 4 بخش  در  واقع  پالک 2163/1319  ششدانگ  به  مربوط  مالکیت  سند 
نام  به  شیراز که ذیل ثبت 357638 در صفحه 506 دفتر 1009 امالک 
به  و  صادر  639285د/93  چاپی  شماره  به  مالکیت  سند  و  ثبت  نامبرده 
سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت 
المثنی نموده  است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  
از  ده  روز پس  تا  نزد خود می¬باشد   مالکیت  یا مدعی وجود سند  و 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند 
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.  المثنی را طبق مقررات صادر و  مالکیت 

18277/ م الف        28767/17695  
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی احضار متهم
صدمه  ایراد  اتهام  به  وفادار  فرزند  دشتی  فرشید  آقای  اینکه  به  نظر 
حسام  شکایت  موضوع  تصادف  صحنه  از  فرار  و  غیرعمدی  بدنی 
کالسه  درپرونده  دادسرا  این  ازطرف  اسماعیل   فرزند  بهاری  الدین 
بازپرسی  دوم  شعبه  در  محمدیه   11 کالنتری   97/7642/540/201/22
دادسرای  کازرون تحت تعقیب می باشد وابالغ اوراق احضاریه بواسطه 
نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله دراجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری مصوب 
آگهی  این  انتشار  از  یکماه  مهلت  ظرف  تا  ابالغ  بنامبرده  مراتب   1392
بمنظور پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درشعبه دوم بازپرسی دادسرای 
عمومی  و انقالب  کازرون حاضر شوید. درغیر اینصورت بازپرس شعبه 
پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.      

1126/م الف            7/1531
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کازرون

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
شرکت  مدیرعامل  غالمحسین  فرزند  شیخ  معروف  امید  آقای  به  بدینوسیله 
موجب  به  که  ارزی  تعهدات  ایفای  عدم  اتهام  به  یزد  کویر  تجارت  مهتاب 
دادنامه غیابی شماره 139700211019000457 مورخ 97/8/30 صادره از 
شعبه پنجم ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شیراز به استرداد مبلغ 
بازرگانی  تعلیق 6 ماه کارت  بانک شاکی و  لیر ترکیه در حق   23044384
محکوم گردیده ابالغ می-گردد. چنانچه به حکم صادره اعتراض دارند ظرف 
در خیابان شهید  واقع  مرجع  این  به  نشر آگهی  تاریخ  از  ماه پس  مهلت یک 
حدادی، اداره کل تعزیرات استان فارس مراجعه و اعتراض خود را تسلیم شعبه 

نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
 11319/م الف          28795/17710     

مدير دفتر شعبه پنجم ويژه قاچاق کاال و ارز تعزيرات حکومتی شیراز

آگهی
اله  رحمت  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
گرشاسب مقدم فرزند علمدار که مجهول المکان می باشد به موجب دادنامه 
شماره 9709977826300085 در پرونده کالسه 970049 شعبه سوم شورای 
ریال  میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  محکوم  چنارشاهیجان  بخش  اختالف  حل 
بابت وجه الضمان قرارداد مورخ 95/2/14 به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 
820/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/22 لغایت یوم الوصول در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال در حق صندوق دولت ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر این 
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.          7/1530              1125/ م الف
شعبه سوم شورای حل اختالف بخش چنارشاهیجان

آگهی وقت اجرای قرار تحريرترکه
 97/9/19 مورخ   9709977826100798 شماره  قرار  دراجرای  بدینوسیله 
فرزند  سایرین  و  جوکار  هاجر  خانم  قائمیه  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
حسین  درخواست تحریرترکه  مرحوم حسین جوکار فرزند اکبر دراین شعبه 
مطرح نموده و وقت اجرای قرار مورخ 97/10/22 روز شنبه ساعت 16 تعیین 
گردیده است. لذا دراجرای مقررات بند 3ماده 11 قانون شورای حل اختالف 
و مواد 207 و 208 و 210 قانون امورحسبی از ورثه و نمایندگان قانونی آنها، 
بستانکاران، مدیونین به متوفی و کسانیکه به نوعی حقی برترکه دارند، دعوت 
اختالف  حل  شوراهای  مجتمع  آدرس  به  شعبه  درمحل  مقرر  دروقت  میشود 
قائمیه جنب شهرداری حاضر شوند. عدم حضور مانع اجرای قرار نخواهدبود.

7/1529            1124/م الف
هوشمندی – ريیس شعبه اول شورای حل اختالف قائمیه 

به  ایکس  ال  سمند  خودروی  مالکیت  سند  و  سبز  برگ 
شماره موتور 12489283224 و شماره شاسی 845654 
داریوش  به  ایران 73متعلق  شماره پالک 247 ص 28  و 
حوران به کدملی 2370396717 مفقوده شده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.                                     7/1534

بدنه  شماره  به  زنی  ساچمه  لول  تک  سالح  حمل  مجوز 
متعلق  147081 کالیبر 12 مدل چخماقی ساخت آمریکا 
به رحیم نوربخش به کدملی 2372729608 مفقود شده و 

فاقد  اعتبار می باشد.
7/1532

گوناگون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/07/30 مورخه   139760311035004492 شماره  رأی  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 3 تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بابک خوش رضا فرزند محمدجواد به شماره 
شناسنامه 1177 صادره از شیراز کد ملی 2297625464 نسبت به ششدانگ 
و  مفروز   16/1648 پالک  به  مترمربع   205/09 مساحت  به  خانه  باب  یک 
مجزی شده از پالک 16 اصلی واقع در شیراز شهرک جوادیه یاسین 16 سمت 
راست درب چهارم کدپستی 7197759759 خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمرضا فالح احد از ورثه ی علمدار فالح محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
نمایند. بدیهی است در صورت  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.         16530/م الف         28509/17467 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/06    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/22
شاپور زارع شیبانی – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/19 مورخه   139760311034005380 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد شاکری فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 
65 صادره از فسا  به شماره ملی 2571619187 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 170/34 مترمربع قسمتی از پالک 2083/17 اصلی واقع در بخش 
4 شیراز  خریداری از مالک رسمی بهزاد دهقانی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  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.         16523/م الف    28502/17447 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/09/07         

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/22
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/10 مورخه   139760311034004902 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عزت اله اثرزاده فرزند هادی به شماره شناسنامه 465 
صادره از مرودشت به شماره ملی 2430751712 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 155/14 مترمربع قسمتی از پالک 2083/17 اصلی واقع در بخش 
4 شیراز  خریداری از مالک رسمی درویشعلی دهقانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         16536/م الف       28508/17466
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1397/09/07          

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1397/09/22
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

از آن جایی که دانش آموزان وقت زیادی را در 
مدرسه و کنار معلم هایشان می گذرانند دانستن 
توصیه های معلم ها برای تربیت بچه های موفق 
و سازگار خالی از لطف نیست. این شما و این 
هشت توصیه از زبان صاحبان خانه دوم بچه ها!

1. احترام را هجی کنید 
حق  دیده ایم  آدم بزرگ ها  از  بارها  و  بارها 
شخصی  حریم  وارد  خورده اند،  را  همدیگر 
کاری  رابطه های  بی احترامی  با  و  شده اند  هم 
و خانوادگی شان را نابود کرده اند. برای اینکه 
الزم  نیفتد،  آینده  نسل های  برای  اتفاق  این 
است به عنوان پدر و مادر احترام گذاشتن را به 
بچه ها یاد بدهید. به آن ها بگویید آدم ها باهم 
اختالف دارند؛ هم در چهره، هم در عقاید و 

هم در سبک زندگی.
احترام  هم  به  باید  انسان  به عنوان  ما  بنابراین 
دهیم.  قرار  بقیه  جای  را  خودمان  و  بگذاریم 
احترام  لزوم  به  را  صحبت  بهانه  این  به  بعد 
نکاتی  بکشانید و  بچه های مدرسه  به  گذاشتن 
مثل ساکت ماندن در کالس یا مسخره نکردن 
آن ها  به  کنید.  گوشزد  را  دیگر  بچه های 
بگویید صحبت کردن در کالس، بی احترامی 
به کسانی است که روی درس و گوش دادن 

به حرف های معلم تمرکز کرده اند.
 2. برایش بخوانید

نیستید در حق  اگر خودتان آدم کتاب خوانی 
بلندبلند کتاب  فرزندتان لطف کنید و برایش 
شروع  عکس دار  کتاب های  از  اول  بخوانید. 
کنید. بعد سراغ داستان های طوالنی تر با نکات 
آموزشی بهتر بروید. این کار را حتی تا مدتی 
گرفت  یاد  را  خواندن  فرزندتان  بعدازاینکه 
انجام دهید مگر اینکه خودش شروع به خواندن 
کتاب کرد و مانع تان شد. بلند خواندن کتاب 
را  آن ها  واژگان  دایره  بچه ها  برای  داستان  و 
بزرگ تر می کند و قدرت درک مطلب شان را 
در  موفقیت  برای  نکته ای که  دو  می برد؛  باال 

تحصیل ضروری هستند.

3. مشق هایش را ننویسید 
هر تکلیفی که برای هرروز بچه ها داده می شود 
کمک  و  است  روز  آن  درس های  با  مرتبط 
جا  ذهن شان  در  بچه ها  آموخته های  می کند 
بیفتد. به همین دلیل به هیچ وجه تکالیف بچه ها 
را برایشان انجام ندهید. یادتان باشد قرار نیست 
بدون  و  شکل  بهترین  به  را  تکالیف  بچه ها 
اشتباه کردن انجام دهند، اتفاقًا بگذارید اشتباه 
یادگرفتن  مسیر  از  بخشی  اشتباه  چون  کنند 

است.
انجام  را  تکالیف شان  خودشان  بعدازاینکه 
دادند آن ها را مرور کنید و اشتباهات را باهم 
برطرف کنید. اگر در انجام تمرینی گیج شده 
متوجه  چنانچه  و  کنید  به آن ها کمک  بودند 
معلم شان  با  می افتد،  زیاد  اتفاق  این  شدید 

مشورت کنید.
 4. تلویزیون را کنترل کنید 

نگاه  تلویزیون  هم  معلم ها  حتی  مردم،  اکثر 
می کنند. بنابراین قرار نیست کاًل تلویزیون را 
تماشای  میزان  است  بهتر  بلکه  کنید  خاموش 
کمتر  بچه ها  چقدر  هر  کنید.  کم  را  آن 
وقت  که  است  این  معنی  به  ببینند  تلویزیون 
بیشتری برای کتاب خواندن و انجام بازی های 
چه  می گویند  محققان  دارند.  خالقانه  فکری 
بزرگ ترها و چه بچه ها نباید بیشتر از یک الی 

دو ساعت در روز تلویزیون نگاه کنند.
برنامه های  تماشای  به  را  ساعت  دو  این یکی 
برای  زمان  بقیه  از  و  دهید  اختصاص  مفید 
بازی  و  کتاب خوانی  تکالیف،  به  رسیدگی 

استفاده کنید.
5. کاشف استعداد باشید 

و  نیستند  نابغه  بچه ها  همه  که  است  درست 
ولی  نمی دهند،  انجام  خارق العاده  کارهای 
بیشتر بچه ها در کاری خوب هستند که لزومًا 
به محیط مدرسه ربطی ندارد و ممکن است از 

دید معلم ها پنهان بماند.
و  قوت  نقاط  به  راجع  حتمًا  دلیل  همین  به 

استعدادهایی که در فرزندتان کشف کرده اید 
باعث  او  آگاهی  کنید.  صحبت  معلمش  با 
می شود دید بهتری نسبت به فرزندتان به دست 

بیاورد و به رشد بیشتر او کمک کند.
6. برنامه اش را نترکانید 

نکنید  پر  فرزندتان را آن قدر  تقویم آموزشی 
شنا، کالس  برسد. کالس  انفجار  مرز  به  که 
خوب  همگی  غیره  و  نقاشی  کالس  زبان، 
هم  زمانی  که  شرایطی  در  فقط  ولی  هستند 
برای خود فرزندتان باقی بگذارند. با پر کردن 
اوقات  نشوید.  او  استراحت  مانع  برنامه اش 
را  خودش  بازسازی  فرصت  او  به  فراغت 

می دهد و انگیزه اش را بیشتر می کند.
7. با او حرف بزنید 

هرروز بعد از مدرسه با فرزندتان صحبت کنید. 
داده و خوب  انجام  بپرسید چه کارهایی  او  از 
جواب هایش  از  کنید.  گوش  حرف هایش  به 
کنید  سعی  و  دربیاورید  دیگری  سؤال های 
گفت وگو را باهم جلو ببرید. مثاًل وقتی گفت 
از هم کالسی هایش خوشش نمی آید،  از یکی 
ادامه زدن  حرف  به  و  بپرسید  را   دلیلش 

دهید.
این کار نه تنها در ایجاد احساس صمیمیت بین 
شما نقش مؤثری ایفا می کند بلکه کمک تان 
نقاط  و  قوت  نقاط  دغدغه ها،  متوجه  می کند 

ضعف او شوید و بهتر عمل کنید.
8. بگذارید شکست بخورد 

بچه ها درست مثل بزرگ ترها هم از موفقیت 
درس می گیرند و هم از شکست. وظیفه شما 
پذیرفتن  که  است  این  مادر  و  پدر  به عنوان 
به  را  آن ها  از  گرفتن  درس  و  اشتباهات 
گاهی  اگر  ندارد  ایرادی  دهید.  یاد  بچه ها 
خطاهایشان  بعضی  از  می توانید  می کنند.  خطا 

بگذرید و مطمئن شوید که تکرار نمی شوند.
اگر احساس کردید تعداد اشتباهات زیاد شده 
و از آن ها درس نمی گیرند با معلم شان صحبت 

کنید یا به یک مشاور سر بزنید.

اين توصیه ها را از معلم فرزندتان شنیده ايد؟

اسکینر و ثرندایک در اثربخشی تنبیه هم  عقیده اند. تنبیه احتمال پاسخ 
را کاهش نمی دهد هرچند باعث بازداری پاسخ می شود تا زمانی که 

تنبیه به کار می رود عادت ضعیف نمی گردد. 
اسکینر معتقد است تنبیه در بلندمدت بی تأثیر می شود و تنبیه صرفًا 
رفتار را واپس می زند و زمانی که تنبیه وجود نداشته باشد نرخ پاسخ 

به اندازه اول بازمی گردد. 
پس تنبیه اثری ناپایداری بجای می گذارد. تنبیه نشان می دهد که فرد 
به دیگران را  تنبیه صدمه زدن  بکند.  اینکه چه کار  نه  نکند  چه کار 

توجیه می کند. 
نامطلوب دیگر می کند.  پاسخ  را جانشین  نامطلوب  پاسخ  تنبیه یک 
شخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه پرخاشگر می شود. تنبیه آثار 
هیجانی نامطلوب در پی دارد. درصورتی که از تنبیه استفاده می شود 

نباید طوالنی مدت باشد.

تنبیـه
  آیدا جم نژاد اصطهباناتی دانشجوی دانشگاه فرهنگیان 

      با ویرایش دکتر سید عبدالرحمن اعتماد

1. اجزاء و ارکان سوگند
هر سوگندی از سه رکن و سه جزء تشکیل می شود.

1. ُمْقِسٌم به: چیزی که به آن سوگند و یا قسم می خوردند.
2. ُمْقِسٌم له: چیزی که برای آن سوگند می خوردند یعنی جواب سوگند.

3. تناسب و رابطه بین ُمْقِسٌم لَه و ُمْقِسٌم بِه.
2. فلسفه سوگندهای قرآن

از شیرین ترین و نیکوترین آیات قرآن کریم که نمونه ای از معارف و 
اعجاب  به حساب می آید و هم سبب  اعجاز قرآن مجید  از  نشانه ای  نیز 
ندارند  این کتاب آسمانی آشنایی کامل  استثنایی  به سبِک  کسانی که 
گردیده است، سوگندهای چهل گانة قرآن است که در این راستا گذشته 
از قسم هایی که در ضمن آیات به کاررفته هفده سوره قرآن با سوگند 

آغاز شده اند.1
سوگندهای قرآن، برخالف قسم های فراوان بشری که اکثرًا برای اثبات 
است،  باطل و دروغ  آنها هم  اغلب  و  قسم می خوردند  گفته های خود 
خود ارکان و فلسفه ای خاص دارد یعنی باید گفت سوگندهای قرآن 
به خاطرش سوگند  امری است که  بیان اهمیت آن  برای  ازیک طرف 

یادشده، »ُمْقَسٌم لَه«.
ارزش  شناخت  به  افراد  ترغیب  و  تشویق  به منظور  دیگر  از طرف  و 
واقعی و عظمت آن چیزهایی است که به وسیله آنها قسم خورده شده 

است، )ُمْقَسٌم بِه(.

و از سوی دیگر که به یقین مهم تر از دو مورد قبل است و نتیجه آنها 
به  یعنی  آنها؛  مدبر  و  خالق  به  انسان  دادن  توجه  می آید،  به حساب 
آفریدگار مقسم له ها و مقسمْ به ها خواهد بود و چه بسا به همین جهت هم 
باشد که می بینیم خدای تعالی حتی به چیزهایی که به نظر ما کم ارزش 
و حتی بی ارزش جلوه می کنند از قبیل صبحگاه، چاشتگاه، عصر، شب، 
درخت انجیر و زیتون و... قسم می خورد، باشد که انسان بدان ها اندیشیده 
و  ببرد  پی  آنها  در  نهفته  اسرار  و  مضار  فواید،  به  تعقل  و  تفکر  با  و 
با  و  کرده  توجه  مدبرشان  و  خالق  مبدأ،  به  کامل  بصیرت  با  سرانجام 

معرفت سر بندگی و عبودیت به درگاهش فرود آورد.
همچنان که امام صادق علیه الّسالم فرمود:

َکْثَرةِ  َو  َقْدرِهِ  َعظیِم  علی  تَنبیهًا  َخلْقِِه  مِْن  شاَء  بِما  یْقِسُم  ُسْبحانََه  اهللَ  اِنَّ 
االِنْتِفاِع بِِه 2

خداوند سبحان به آنچه از آفریده هایش بخواهد قسم می خورد تا بشر را 
به عظمت مقام و کثرت فایدة آنها واقف گرداند.

-------------
مجید،   قرآن  از  ویژگی هایی  هـ ش(،   1361( مهین،  شکراهلل  جهان   .1

صفحه 44، تهران، انتشارات برهان.
القرآن،  تفسیر  فی  البیان  مجمع   ،( ق  هـ   1379 فضل(  طبرسی،   .  2
جلد 10 ـ 9، صفحه 489، به تحقیق رسول محالتی، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی.

ایدز )AIDS( یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی، یک بیماری پیش رونده 
 HIV غیرقابل درمان و قابل پیشگیری بوده و عامل بروز آن ویروس

است.
و  بهداشت  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
گفت:  بهداشت  شبکه  بهداشتی  معاون  کازرون،  شهرستان  درمان 
استراتژی های  از  یکی  ایدز  و   HIV درزمینه اطالع رسانی  و  آموزش 
برنامه کشوری پیشگیری از این بیماری است، بااین وجود تعیین یک 
مقطع زمانی خاص در سال برای برجسته سازی موضوع و حساس کردن 
سیاست گذاران، مسئوالن و آحاد افراد جامعه به این موضوع و همراه 
کردن آنها برای پیشگیری از آن بسیار ضروری است؛ به همین منظور 
در کشور ما 8 تا 14 آذرماه به عنوان هفته اطالع رسانی ایدز نام گذاری 

شده است.
عنوان  ویروسی  بیماری  این  انتقال  راه های  پیرامون  جعفری  خوبیار 
کرد: هر جسم برنده و نوک تیز آلوده به ویروس اچ آی وی می تواند 
باعث ورود ویروس به بدن انسان شود که ازجمله آن می توان به ابزار 
ابزار  سلمانی،  تیغ  خالکوبی،  گوش،  کردن  سوراخ  حجامت،  لوازم  و 

دندانپزشکی، جراحی و مامایی اشاره کرد.
وی افزود: شایع ترین راه انتقال، تماس جنسی بوده همچنین انتقال از 
مادر به کودک در دوران حاملگی یا حین زایمان و پس ازآن از طریق 

شیر نیز می تواند اتفاق بیفتد.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت اضافه کرد: افراد آلوده به ویروس ایدز 
تا زمان بروز بیماری، هیچ گونه عالئمی ندارند و فقط با انجام آزمایش 
می شود  بررسی  خون  در  ضدویروسی  آنتی بادی های  وجود  خون 
همچنین جواب منفی آزمایش، به معنی سالم بودن فرد نیست و 3 تا 6 

ماه دیگر باید تکرار شود.

شئونات  رعایت  را  بیماری  این  به  افراد  پیشگیری  راه های  ازجمله  او 
اخالقی و پایبندی به کانون خانواده، استفاده از سرسوزن و سرنگ های 
مراکز  و  افراد  از  درمانی  بهداشتی  خدمات  دریافت  یک بارمصرف، 
قانونی دارای صالحیت بهداشتی و درمانی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و 

استفاده از کاندوم در تماس های جنسی نام برد.
جامع  نظام  اساس  بر  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  پایان  در  جعفری 
مدیریت داده های الکترونیک اچ آی وی کشور، 84 درصد مردان و 16 
درصد زنان به این بیماری مبتال هستند که 37 درصد از طریق اعتیاد 
تزریقی، 40 درصد روابط جنسی، 2 درصد مادر به کودک و 21 درصد 
راه احتمالی ابتال، بیان نشده است، همچنین هیچ مورد ابتال جدیدی از 

طریق خون و فرآورده های خونی ثبت نشده است.

سوگندهای قرآن
نگارنده: دکتر شکراهلل جهان مهین، استاد و رئیس گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد جهرم و رئیس بنیاد آیت اهلل حق شناس )ره( جهرم

ايدز )AIDS( يا سندرم نقص ايمنی اکتسابی


