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آگهی

سالمت

والترنیس

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نگران این هستند که 
دومین سال شیوع کرونا از سال اول سخت تر باشد.

دلیل  به  وله،  دویچه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا که به طور محسوسی 
جهانی  سازمان  است،  ویروس  این  قبلی  نوع  از  مسری تر 
جلو  هفته  دو  را  اضطراری اش  کمیته  نشست  بهداشت 
انداخت. اعضای این کمیته درباره وضعیت جدید پاندمی 

رایزنی می کنند.
اخیر  هفته های  در  کرونا  ویروس  جهش یافته  نوع  دو 
قدرت  که  شده  مشاهده  جنوبی  آفریقای  و  بریتانیا  در 
سرایت آنها مشخصًا از نوع قبلی بیشتر است. ویروس های 
جهش یافته در حدود ۵۰ کشور در سراسر جهان گسترش 

یافته اند.
دیگر  ویروس جهش  یافته  از کشف یک  ژاپن  همچنین 
خبر داد که ظاهراً از منطقه آمازون در برزیل منشأ گرفته 

و  بررسی  تحت  حاضر  حال  در  کرونا  ویروس  جدید  نوع  این  است. 
آزمایش است.

اولین  تولید  به رغم  بهداشت گفته است  معاون دبیر کل سازمان جهانی 
واکسن ها هنوز راه درازی تا غلبه بر پاندمی کرونا در پیش است.

مایک رایان تصریح کرد: با توجه به جنبه های مختلف شیوع ویروس، 
سال دوم پاندمی ممکن است از سال اول سخت تر باشد.

این ویروس شناس در سازمان جهانی بهداشت هماهنگ کننده مبارزه با 
پاندمی کرونا است که مشخصًا بر نیم کره شمالی متمرکز است چرا که 
تاکنون در این منطقه، نوع جهش یافته و مسری تر ویروس بیشتر شایع 

شده است.
نیز  بهداشت  جهانی  سازمان  دیگر  ویروس شناس  کرکهوف،  فن  ماریا 
با اشاره به تعطیالت اخیر کریسمس و سال نوی میالدی گفت: بعد از 

این تعطیالت در برخی کشورها وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر 
شده است.

ورود کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ووهان
جهانی  سازمان  مأموریت  باالخره  تأخیر  روز  چندین  از  بعد  همچنین 
شده  آغاز  چین  در  کرونا  ویروس  منشأ  درباره  تحقیق  برای  بهداشت 

است.
تیم ۱۰ نفره کارشناسان این نهاد بین المللی وارد کالن شهر ووهان شدند؛ 
جایی که در سال ۲۰۱۹ اولین موارد ابتال به ویروس کرونا مشاهده شده 

بود.
این تحقیقات قرار بود هفته گذشته آغاز شود اما تأخیر در صدور مجوز 

از طرف دولت چین آن را به تعویق انداخت.
دلیل مقررات سختگیرانه دولت  به  بهداشت  کارشناسان سازمان جهانی 

چین باید دو هفته در قرنطینه بمانند.

طبیعی  عفونت  از  ناشی  ایمنی  ایران گفت:  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
ویروس کرونا پایدارتر از واکسن است، البته به این معنی نیست که افراد 
از تزریق واکسن تأیید شده خودداری کنند یا خود را در معرض ابتال قرار 

دهند تا ایمنی پایدارتر پیدا کنند.
واکسن  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  شناس  ویروس  کیوانی،  حسین 
کمک  واکسیناسیون  عبارتی  به  شوند  ایمن  جامعه  افراد  می کند  کمک 
می کند تا در جامعه به ایمنی گروهی )یعنی حدود ۷۰ درصد مردم ایمن 
بیماری  روند  نرسیم،  ایمنی  از  مقدار  این  به  زمانی که  تا  برسیم.  باشند( 
کماکان ادامه خواهد یافت.وی تأکید کرد که تا قبل از رسیدن به این 
درصد از ایمنی، افراد باید به دقت پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
در  بیمار  شناسایی  هم  ابتال  در صورت  و  نشوند  کرونا  بیماری  دچار  تا 
اسرع وقت انجام شود و قبل از بهبودی کامل و از بین رفتن کامل عالیم 
که معمواًل دو تا سه هفته طول می کشد، باید شرایط قرنطینه رعایت شود.
کیوانی در پاسخ به این سؤال که آیا بهبودیافتگان نیازی به تزریق واکسن 

کرونا دارند؟ گفت: بر اساس شواهد و بررسی ها تاکنون، این افراد نیاز به 
تزریق واکسن کرونا ندارند.

سرعت انتشار ویروس کرونا افزایش یافت
کرونا  ویروس  انتشار  ایران گفت: سرعت  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
یافته  پیدا شدن شکل جهش  با  بود که  باالتر  به سایر ویروس ها  نسبت 
آن در انگلیس این سرعت افزایش یافته و مردم بیشتر در معرض بیماری 
قرار می گیرند.وی با اشاره به اینکه جهش جزو ذات ویروس کرونا است، 
گفت: تاکنون این ویروس جهش های فراوانی داشته که اغلب آنها اهمیت 
چندانی نداشته اما در مواردی جهش هایی به وجود آمده که سبب افزایش 
سرایت پذیری ویروس شده است.کیوانی بیان داشت: ویروس کرونا در 
این ویروس  به عبارتی  باشد  هر جامعه ای می تواند جهش ژنتیکی داشته 
به صورت های متفاوت بروز  نژادهای مختلف می تواند  بالینی در  نظر  از 
پیدا کند که نشان می دهد که مردم باید جدی تر پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند و با ساده انگاری خود را در معرض بیماری کرونا قرار ندهند.

جسمانی  آمادگی  بین  ارتباط  حاضر  حال  در  دانشمندان 
بیماری  به  ابتال  افزایش خطر  بزرگساالن جوان و  پایین در 

خودایمنی پسوریازیس را نشان داده اند.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد دریافتند 
برای مردانی که وارد آموزش نظامی اجباری می شوند و دارای 
کمترین تناسب اندام هستند، احتمال ابتال به پسوریازیس در 

سنین باالتر ۳۵ درصد بیشتر از افراد متناسب است.
 ۱۸ مرد  میلیون   ۱.۲ از  بیش  داده های  براساس  مطالعه  این 
ساله حاضرشده در خدمت اجباری در نیروهای مسلح سوئد 
بین سالهای ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ انجام شده است. در طی مراحل 
ثبت نام، همه این جوانان تست آمادگی جسمانی را با یک 

دوچرخه ورزشی انجام دادند.
سه  در  مردان  اندام  تناسب  به  توجه  با  را  داده ها  محققان 
سپس  کردند.  تقسیم  باال  و  متوسط  کم،  اندام  تناسب  سطح 
با کدهای تشخیصی  با سایر داده های مرتبط  آنها داده ها را 
پسوریازیس و بیماری مفصلی آرتریت پسوریازیس مقایسه 

کردند.
بعداً در سنین ۳۷ تا ۵۱ سالگی، بیش از ۲۳ هزار نفر از سربازان وظیفه دچار 
پسوریازیس یا آرتریت پسوریازیس شده بودند. در گروه با آمادگی جسمانی 
کم، ۲.۵ درصد به یکی از این دو بیماری مبتال شدند، در حالیکه در گروه با 

آمادگی جسمی باال تنها ۱.۷ درصد این بیماری را داشتند.
داشته  کمتری  اندام  تناسب  سربازی،  به  ورود  هنگام  مردان  هرچه  بنابراین 
باشند، نسبت افرادی که بعداً به بیماری پسوریازیس یا آرتروز پسوریازیس 

مبتال می شوند، بیشتر است.
تحقیقات نشان داد در گروه با تناسب اندام کم، خطر ابتال به پسوریازیس ۳۵ 
درصد بیشتر و خطر ابتال به آرتروز پسوریازیس ۴۴ درصد بیشتر از گروه با 

آمادگی جسمانی باال بود.
مارتا السکووسکی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما دریافتیم 
آرتریت  و  پسوریازیس  به  ابتال  خطر  افزایش  و  اندام  تناسب  کاهش  بین 

نیست.  مشخص  معلولیان  و  علّی  رابطه  اما  دارد،  وجود  ارتباط  پسوریازیس 
سالمتی  مشکالت  این  از  می توان  ورزش  با  که  گفت  نمی توان  این رو  از 

پیشگیری کرد.
وی در ادامه می افزاید: مطالعات قبلی نشان داده اند که آمادگی جسمانی کم با 
افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی همراه است و پسوریازیس نیز 

به همین دلیل با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط است.
تحقیقات قبلی نشان داده که به طور کلی افراد مبتال به پسوریازیس از افرادی 
اندام  که به آن مبتال نیستند و به میزان مساوی فعالیت بدنی دارند، تناسب 

کمتری دارند.
مبتالیان به پسوریازیس اغلب بیماری های دیگری نیز دارند. حدود ۳۰ درصد 
مبتال به بیماری التهابی مفصلی هستند که تحت عنوان آرتریت پسوریازیس 
آنها شامل  در  شناخته شده  بیماری های  سایر  از  نمونه هایی  شناخته می شود. 

چاقی، بیماری های قلبی عروقی، دیابت و افسردگی است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون به موجب رای شماره 139960311029000273 مورخه 97/7/21 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ 
یک باب خانه تحت پالک 1231/7266 مفروزی از پالک 1231/865 اصلی به مساحت 421/5 مترمربع واقع در فراشبند بخش 8 فارس در مالکیت خانم 
فاطمه جوکار فرزند حسین به شماره شناسنامه 2440635421 قرارگرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس از انتشار آگهی تحدید 
حدود به عمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی عملیات 
تحدید حدود پالک موصوف روز شنبه مورخه 99/11/18 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله این آگهی از 
کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک مذکور 
ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.
تاریخ انتشار آگهی : 1399/10/27                                                                                  تاریخ تحدید حدود: 1399/11/18

34946/193318                     94 م الف 
امید حسینی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبند 

آگهی ابالغ اجرائیه 
بموجب اجرائیه شماره 92/223 مورخ 99/10/22 صادره از شعبه 
چهارم شورای حل اختالف کازرون که دادنامه شماره 352 مورخ 
قطعیت  کازرون  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   1392/4/19
یافته محکوم علیه محمد ابوالحسن بیگی فرزند حسین و رجب علی 
افشاریان فرزند فتح اله محکوم است به الزام به تنظیم و انتقال سند 
رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو پارس شماره 955 م55-22 مقوم 
به دو میلیون ریال در حق محکوم له حجت اله دهقان فرزند خسرو 
بدینوسیله ابالغ می شود که ظرف ده روز از تاریخ درج آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام و اال برابر مقررات حکم مزبور اجرا 

خواهد شد.
34976/193378           841 م الف 

علی اصغر زمانی بخش- رئیس شورای حل اختالف 
شعبه چهارم شهرستان کازرون

اخطار اجرائی
حل  چهارم  شعبه  از  صادره   92/4/19 مورخ   352 شماره  دادنامه  برابر 
اختالف کازرون که به موجب دادنامه فوق قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است به : الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل 
مبلغ دو  به  ) مقوم  به شماره 955 م 55- 22 در حق محکوم  پارس  پژو 

میلیون ریال ( و همچنین پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. 
به موجب مفاد این اخطاریه محکوم علیه مکلف است: 

1-به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ 
مفاد حکم را به موقع اجرا گذاشته یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. 
در غیر این صورت باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.
قانون   30 و   29 مواد  به  مستند  فوق  موارد  رعایت  عدم  صورت  2-در 
احکام  اجرای  واحد  به  قانون  اعمال  مراتب جهت  اختالف  شوراهای حل 

شوراهای حل اختالف اعالم می گردد.        34977/193379
 مصطفی انصاری فرد-قاضی شعبه 4 شورای 

حل اختالف شهرستان کازرون آگهی حصر وراثت 
خانم اعظم شهبازی فرزند هیبت اله به شرح دادخواستی که بکالسه 99/881 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
اعالم داشته شادروان کبری چهارپنجه فرزند علی به شماره ملی 2372307460 – متولد 1322/10/20 صادره از کازرون در تاریخ 99/4/19 در اقامتگاه 

دائمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 
1-علی اصغر شهبازی به شماره ملی 2370928727 – متولد 1352/7/1 کازرون پسر متوفی 

2-رضا شهبازی به شماره ملی 2370477296 -  متولد 1358/3/23 کازرون پسر متوفی
3-مجتبی شهبازی به شماره ملی 2372404555 – متولد 1361/5/1 کازرون پسر متوفی 
4-اعظم شهبازی به شماره ملی 2370928042 – متولد 1349/4/1 کازرون دختر متوفی 

5-فرنگیس شهبازی به شماره ملی 2372355941 – متولد 1341/2/15 کازرون دختر متوفی 
6-آذردخت شهبازی به شماره ملی 2370926805 – متولد 1341/5/22 کازرون دختر متوفی 

7-مریم شهبازی به شماره ملی 2360147005 – متولد 1369/7/27 کازرون دخترمتوفی 
اینک شورا پس از انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 

می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
34982/193377        842 م الف 

علی اصغر زمانی بخش – رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش 7 فارس 
شهرستان کازرون

چون خانم معصومه محمدی فرزند احمد با تسلیم دو برگ استشهادیه که در 
دفتر اسناد رسمی شماره 362 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد 
یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 510/255 واقع در قطعه 
2 بخش 7 فارس کازرون که به موجب انتقال قطعی شماره 11363 مورخه 
در  و  قرارگرفته  مالکیت وی  در سهم  دفتر 362 کازرون   1394/02/02
دفتر 141 صفحه 140 ذیل ثبت 1027 بنام خانم معصومه محمدی ثبت و 
سند مالکیت به شماره 219399 سری ج 93 صادر گردید که سند مالکیت 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی 
نامه قانون ثبت  سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین 
آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی 
یا  ارائه اصل سند مالکیت  به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
34981/193376             844 م الف 

داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت 
و  شهادتنامه  استناد  به   2372008692 ملی  شماره  به  بخت  فیروز  بهزاد  آقای 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 4/99/882 تقدیم این 
به شماره ملی  اله مراد فیروز بخت  شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان 
5479600915 در تاریخ 99/8/29 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از : 
1-زیبا دهقانی فرزند محمد علی به شماره ملی 5479868276 همسر متوفی 
2-بهنام فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 5479901206 پسرمتوفی 

3-بهزاد فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2372008692 پسر متوفی 
4-محمد فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2360092634 پسر متوفی

5- راضیه فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2370432251 دختر متوفی 
6-محبوبه فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2370432268 دختر متوفی
7-فیروزه فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2371943991 دختر متوفی
8-فاطمه فیروز بخت فرزند اله مراد به شماره ملی 2372099043 دخترمتوفی 

می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

34980/193375               843 م الف 
اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه  رئیس   – بخش  زمانی  اصغر  علی 

شهرستان کازرون 

نتایج یک مطالعه جدید در انگلیس نشان می دهد میکروب های روده نقش 
مهمی در بی اشتهایی ناشی از اختالل در غذا خوردن دارند.

به گزارش ایرنا از ایونایتدپرس، محققان دانشگاه آکسفورد در این مطالعه 
متوجه شدند که میکروب های روده می توانند نقش مهمی بر اشتها، وزن و 

مسائل روانی مانند اضطراب و رفتار وسواسی داشته باشند.
این  نویسنده  و  آکسفورد  کریستی  کورپوس  کالج  از  غنچولسکو  آنا 
شایع  بسیار  پزشکی  روان  اختالل  یک  عصبی  بی اشتهایی  گفت:  مطالعه 
است و می تواند به طرز باور نکردنی ناتوان کننده یا حتی کشنده باشد 
اما درمان آن بسیار دشوار است، به تازگی مطالعه در زمینه این ایده که 
جمله سالمت  از  ما  جنبه های سالمتی  از  بسیاری  بر  روده  میکروب های 

روان تأثیر دارند، عالقه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.
افراد مبتال به بی اشتهایی، غذا خوردن خود را محدود می کنند و به طرز 
خطرناکی الغر می شوند اما با این حال ممکن است باور داشته باشند که 

چاق هستند.
در  که  آکسفورد  دانشگاه  روانپزشکی  گروه  استادیار  برنت  فیل  دکتر 

نوشتن این مطالعه همکاری داشت، گفت: به نظر می رسد در بی اشتهایی 
جوامع میکروبی روده از تنوع کمتری برخوردارند و گونه های مضر آنها 

نیز بیشتر هستند.
وی افزود: به عنوان مثال، نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که بیماران 
مبتالبه بی اشتهایی ممکن است باکتری بیشتری داشته باشند که الیه محافظ 
مزمن  التهاب  به  که  می کنند  ایجاد  نشت  و  کرده  هضم  را  روده  مخاط 
با عالئم روان پزشکی همراه است. سایر میکروب های  منجرمی شود که 
متابولیسم  و  اشتها  است  ممکن  بی اشتهایی  به  مبتالیان  روده  در  موجود 
انرژی را تحت تأثیر قرار دهند و هر دو مورد می توانند بر بی اشتهایی تأثیر 
داشته باشند.با این حال، مشخص نیست که آیا فقدان تعادل میکروب های 
روده در بیماران مبتال به بی اشتهایی به این بیماری کمک می کند یا اینکه 
افراد  این  از رژیم غذایی کاماًل محدودشده در  تأثیری  تنها  این موضوع 
نمونه های  شد،  انجام  موش ها  روی  بر  که  مطالعه  این  در  است.محققان 
مدفوع بیماران مبتال به بی اشتهایی را به روده موش هایی منتقل کردند که 

هیچ نوع میکروبیومی نداشتند.

کارشناس سازمان جهانی بهداشت:


