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خبرپزشكي
مطالعات نشان می دهد؛

مگس ها و سوسک ها نقشی در گسترش
کووید  ۱۹ندارند

تحقیقات جدید نشان میدهد که
مگسها و سوس��کها احتمال انتشار
کووید  ۱۹را ندارند.
به گ��زارش مهر به نق��ل از هلث
دی نیوز ،اگرچه متخصصان و مقامات
بهداشت عمومی در حال حاضر درک
بهت��ری از نح��وه انتش��ار کووید ۱۹
دارن��د ،اما نگرانیهایی در م��ورد اینکه آیا میتواند به طور غیرمس��تقیم از
طریق سطوح آلوده ،حیوانات یا حشرات منتشر شود وجود دارد.
«گابریل هامر» ،حشره ش��ناس بخش حشره شناسی دانشگاه A&M
تگ��زاس ،در ای��ن باره میگوید« :حش��رات به عن��وان انتقال دهن��ده انواع
بیماریهای عفونی به مردم ش��ناخته ش��ده اند ،بنابراین تعیین سهم بالقوه
آنها در انتقال کروناویروس در مراحل اولیه پاندمی در اولویت قرار گرفت».
تی��م تحقیقاتی قب ً
ال دریافته ب��ود در خانوارهایی که موارد مثبت کووید
 ۱۹انس��انی تأیید شده بود ،انتقال کروناویروس از انسان به سگها و گربهها
را تجرب��ه کردند .و این تیم اخیرا ً در حال تحقیق در مورد انتقال کووید ۱۹
در بین گوزنهای دم سفید تگزاس بوده است.
اما در مورد حشرات چطور؟
در مطالع��ات قبلی س��ایر محقق��ان ،پس از ق��رار گرفت��ن در معرض
کروناوی��روس در یک محیط آزمایش��گاهی ،مگسه��ای خانگی عالئمی از
ویروس و  RNAویروس��ی را نش��ان دادند .با این حال ،این مطالعه به این
نتیجه نرسید که این حشرات  RNAویروسی کروناویروس را در محیطهای
خانگی دریافت میکنند.
به گفته هامر« ،انتقال مکانیکی مستلزم آن است که پاتوژن توسط ذرات
عفونی روی بدن یک حشره به فرد منتقل شود .با انتقال بیولوژیکی ،پاتوژن
وارد حش��ره میشود ،رشد میکند و س��پس قبل از انتشار از طریق بزاق یا
مدفوع حشره تکثیر میشود».
هام��ر گفت« :اکثر پاتوژن ه��ای منتقله از طریق ناق��ل ،مانند ویروس
نیل غربی در پش��هها ،به ص��ورت بیولوژیکی پخش میش��وند .با این حال،
مگسهای��ی که نمی گزن��د میتوانند به طور مکانیک��ی باکتریهایی مانند
سالمونال را پخش کنند».
در مطالع��ه جدی��د ،تیم هام��ر محتوی��ات  ۱۳۳تله حش��ره را که در
 ۴۰خانه قرار داده ش��ده بود پردازش کردند که هر کدام حداقل یک مورد
تأیید ش��ده کووید  ۱۹انسانی داش��تند .از ژوئن تا سپتامبر  ،۲۰۲۰تلههای
چس��بنده بیش از  ۱۳۴۵حشره ،از جمله  ۱۱گونه مختلف مگس و سوسک
را به دام انداختند.
محققان از آزمایش  PCRبرای ارزیابی حشرات استفاده کردند.
یک روز پس از مثبت شدن آزمایش ویروس در نمونههای سگ یا گربه،
 ۱۴تله حش��ره دیگر در هفت خانه نصب ش��د که احتمال تماس حشرات با
حیوانات یا سطوح آلوده را افزایش میدهد.
بر اس��اس یافتهها ،سوس��کها یا مگسهای گزنده و غیرگزنده احتمال
انتشار ویروس را ندارند.
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افزایش قدرت سرایت سویه ایجاد کننده موج هفتم
رئیس انجم��ن علمی اپیدمیولوژیس��تهای ایران
با اش��اره به پیشروی موج هفت��م کرونا ،گفت  :قدرت
سرایت سویه ایجاد کننده این موج افزایش یافته ،اما به
نظر میرس��د بستری و مرگ و میر سویه جدید مشابه
موج قبلی باشد.
فرید نجفی رئیس انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای
ایران با اش��اره به پیش روی موج هفتم کرونا در کشور
گف��ت  :موج جدید همانند م��وج قبلی از نوع امیکرون
است .
وی افزود :تفاوت موج جدید نس��بت به موج قبلی
امیکرون در س��رایت پذیری باالی آن است ،طوری که
قدرت س��رایت زیرس��ویههای جدید بر اس��اس بعضی
از مطالع��ات میتواند تا  ۱۶برابر افزایش یافته باش��د.
نجفی با بیان اینکه شدت و عوارض موج جدید همانند
موج قبلی امیکرون است ،گفت :دو عامل اصلی موجب
ش��ده که تعداد بس��تریها و مرگ و میر ناش��ی از این
موج کم باش��د که مهمترین آن بحث واکسیناس��یون
است.
وی افزود :با انجام واکسیناس��یون ،به مدت پنج تا
شش ماه محافظت خوبی در برابر بیماری در بدن ایجاد
میش��ود ،اما حتی پس از این مدت نیز ایمنی س��لولی
وارد عمل میش��ود ،چرا که برخ��ورد با این ویروس در
حافظه س��لولهای بدن باقی میماند ،بنابراین تا حدی
مقاومت خوبی در برابر این بیماری در بدن باقی خواهد
ماند.
نجفی گفت :عامل مهم بعدی در این زمینه ابتالی
قبلی اف��راد جامعه به این بیماری اس��ت که باز هم به
نس��بت ایمن��ی خوب��ی در برابر ابتالی مج��دد و البته
بس��تری و مرگ ایجاد میکند ،این موضوع خصوصا در

کشوری مانند ایران که بر اساس پیش بینیها اکثریت
افراد جامعه حداقل یکبار مبتال به کووید شدهاند ،بسیار
حایز اهمیت است.
نجف��ی گفت :همین دو عامل موجب ش��ده تا حد
زیادی از خطرات این موج جدید کاس��ته ش��ود و توقع
ما این است که مرگ و میر این موج در بدترین شرایط
همانند موج قبلی باشد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی کرمانشاه
در خصوص چگونگی روند آتی این موج گفت :رفتار هر
موج جدید در کووید  ۱۹به ش��دت به رفتار بهداش��تی
م��ردم بس��تگی دارد و اگر مردم رعایت دس��تورالعمل
های بهداش��تی را داشته باش��ند این موج دیرتر به اوج
خود رس��یده و با خس��ارت کمتری به پایان میرس��د.
منطقیتری��ن نتیجه چنین روندی این اس��ت که نظام
س�لامت ما بخوبی میتواند با ارائه خدمات با کیفیت از

موارد بیشتری از مرگ و میر جلوگیری کند.
نجفی گف��ت :هرچه دیرتر به اوج یا پیک این موج
برسیم نشان دهنده این اس��ت که مردم رعایت خوبی
در بحث دستورالعمل های بهداشتی داشته اند و تعداد
مبتالیان به تدریج اضافه ش��ده اس��ت ،اما اگر در زمان
کوتاهت��ری به اوج بیماری در این موج برس��یم نش��ان
دهنده این اس��ت که احتماال دستورالعمل ها به خوبی
رعایت نش��ده و به یکباره تعداد زی��ادی از افراد جامعه
درگیر ش��ده اند که این امر میتواند بار س��نگینی را به
نظام درمان ما وارد کند.
وی افزود :به هر حال آنچه مسلم است به اوج رسیدن
م��وج کرونا ،روند پیش روی و زمان پایان آن به ش��دت
تابع رفتارهای بهداشتی مردم و رعایت دستورالعمل های
بهداشتی از سوی آنهاست .
*باشگاه خبرنگاران جوان

رژیمی برای پیشگیری از عود مجدد سنگ کلیه

افرادی که س��ابقه س��نگ کلیه داش��ته اند ،هرگز
نمیخواهند بار دیگر درد ناش��ی از آن را تجربه کنند.
اکنون ،متخصصان در یک مطالعه جدید به رژیم غذایی
اش��اره کرده اند که می توان��د به محافظت در برابر این
عارضه دردناک کمک کند.
به گزارش ایسنا ،سنگ بنای این رژیم غذایی شامل
مصرف مقدار قابل توجهی مواد غذایی حاوی پتاس��یم
و همچنین مصرف چند وعده لبنیات کم چرب در روز
برای دریافت کلسیم مورد نیاز بدن است.
در ای��ن رژی��م غذایی میوه ها و س��بزیجات دارای

پتاس��یم باال که می توانند کمک کننده باش��ند شامل
موز ،پرتق��ال ،گریپ فروت ،زردآلو ،قارچ ،نخود فرنگی،
خیار و کدو سبز است.
در ای��ن بررس��ی متخصص��ان س��ایت تخصص��ی
مایوکلینیک از دادههای مربوط به پرسش��نامه بیماران
مبتال به س��نگ کلیه بین س��الهای  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۸
اس��تفاده کردن��د .ای��ن تی��م تحقیقاتی رژی��م غذایی
 ۴۱۱نف��ری را ک��ه پیش از این ب��رای اولین بار دچار
س��نگ کلیه ش��ده بودند و ی��ک گروه کنترل ش��امل
 ۳۸۴نفر را مقایسه کردند.

متخصص��ان با بیان اینکه ط��ی مدت حدودا چهار
س��ال ۷۳ ،بیمار حاض��ر در این مطالع��ه مجدد دچار
عارضه سنگ کلیه ش��دند ،اظهار داشتند :سطح پایین
کلس��یم و پتاسیم عود مجدد این عارضه را پیش بینی
م��ی کند.به گ��زارش هلث دی نی��وز ،متخصصان مایو
کلینیک خاطرنش��ان کردند :در حالیکه ممکن اس��ت
بیماران تمایلی به تنظیم رژیم غذایی خود قبل از بروز
اولین مورد س��نگ کلیه نداش��ته باشند ،اما به احتمال
زیاد برای جلوگیری از عود آن باید رعایت رژیم غذایی
را در دستور کار خود قرار دهند.

خبرهاازعالم علم
چگونه زمین را خنک کنیم؟

نتایج تحقیق جدید نش��ان میدهد
جنبهه��ای بیوفیزیک��ی جنگله��ا
مانن��د نحوه توزیع نور ،گرم��ا و آب اثر
خنککنندگی آنها را تقویت میکند.
به گزارش ایس��نا به نقل از ویفروم،
محقق��ان در ای��االت متح��ده و کلمبیا
معتقدن��د این ویژگیه��ای بیوفیزیکی
میتوان��د اثر خنککنندگ��ی جنگلها
را ح��دود نی��م درجه س��انتیگراد دیگر
افزایش دهد.
هر س��ال حدود  ۱۵میلیارد درخت در سراس��ر جهان از بین میرود و
مجمع جهانی اقتصاد قصد دارد تا س��ال  ۲۰۳۰یک تریلیون درخت بکارد.
نق��ش جنگلها ب��ه دلیل جذب دیاکس��ید کربن( )CO۲ک��ه جو را گرم
میکند ،شناخته شد ه است.
بیوفیزیک از قوانین فیزیک(مطالعه ماده و انرژی) برای درک بهتر نحوه
عملکرد موجودات زنده در جهان بیولوژیکی استفاده میکند و شامل بررسی
ویژگیهای فیزیکی موجودات و مولکولهای آن برای مثال اندازه ،ساختار و
نحوه گروهبندی میش��ود و مطالعه جنبههای فیزیکی درختان مانند چوب،
برگ و تراکم جنگل را در برمیگیرد.
در این تحقیق محققان به بررسی سه فرآیند و ویژگی بیوفیزیکی اصلی
ب و هوا تاثیر میگذارد.
در جنگلها پرداختند که مستقیما بر آ 
مورد اول س��پیدایی یاو آلبِدو بود که ش��امل اندازهگیری نحوه انعکاس
نور خورش��ید توسط درختان میش��ود و فرآیند دیگر به نام تبخیر و تعرق
است؛ به این طریق که گیاهان آب را از طریق ریشه و برگ خود از زمین به
جو منتقل میکند.
محققان همچنین ناهمواری تاج پوش��ش را در نظر گرفتند که تراکم و
توزیع درختان و برگهای آن را توصیف میکند.
سه عامل بیوفیزیکی ذکر شده با ریشههای عمیق و سطح باالی برگها،
جنگلها را در انتقال گرما و رطوبت از سطح زمین به اتمسفر بسیار کارآمد
کرد.
این فرآیندها آبوهوای محلی را با کاهش دمای ش��دید در تمام فصول
و زمانه��ای روز تثبیت میکند .به گفته محققانذاثرات بیوفیزیکی پوش��ش
ل توجه��ی به کاهش خطرات آبو هوایی مانند
جن��گل میتواند ب ه طور قاب 
گرمای شدید و سیل کمک کند.
جنگلها و سایر اکوسیستمهای مستقر در زمین مانند علفزارها و تندرا
به حذف  ۲۹درصد از انتش��ار  CO۲در س��ال کمک میکند .شواهد زیادی
در م��ورد نقش حیات��ی جنگلها در مبارزه با تغیی��رات آبوهوایی با جذب
کربن وجود دارد.
دانش��مندان دریافتهاند جنگلها ساالنه ۷و ۶میلیارد تن  CO۲خالص
جذب میکنند و از همین رو جنگلزدایی یک تهدید بزرگ است.
ارزش اقتصادی جنگلها میتواند تا  ۱۵۰تریلیون دالر باش��د که تقریبا
 ۲برابر ارزش بازارهای سهام جهانی است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
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ﻓﻬﻴﻤﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺍﻳﻲ ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﺘـﻮﻓﻲ ﻭ ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤـﻪ ﺧـﺎﻧﻢ
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ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ  15ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﻟـﺬﺍ ﺑﻨﺎﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ
ﻛﺘﺒﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1401/06/19ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻـﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ
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ﻋﺰﻳــﺰ ﺍﻟــﻪ ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  23/95/11537ﻣﻮﺭﺧــﻪ
 95/10/23ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ  3ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ - 7ﺍﺻـﻠﻲ ﺑﺨـﺶ6
ﺧﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺮﻗـﻮﻡ ﺑﺮﺍﺑـﺮ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  9972ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/9/18ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺭﺳـﻤﻲ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
4ﺧﻤﻴﻦ ﻭ  15432ﻣﻮﺭﺧﻪ  1394/5/22ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  2ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ
ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  2ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺒﺘﻲ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺪﻳﻦ
ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺖ:
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘـﻼﻙ  3ﻓﺮﻋـﻲ ﺍﺯ  -7ﺍﺻـﻠﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺑﺘﻲ ﻭ ﺗﺤﺪﻳـﺪﻱ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ -1ﺗﻤﺎﻣـﺖ ﺳـﻬﻢ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ
 33334ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  200000ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  4ﺳـﻬﻢ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ  4ﺳـﻬﻢ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﻳﻤﻲ ﺍﺯ  67ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺣﻤﺰﻩ
 -2ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  33334ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  200000ﺳﻬﻢ  8ﺳـﻬﻢ ﺍﺯ  96ﺳـﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺩﺍﻳﺮ  13 19/9ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﻊ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﺰﺭﻋـﻪ
ﺣﻤﺰﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  8ﺳﻬﻢ ﺍﺯ  96ﺳـﻬﻢ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﺁﺑـﻲ ﺍﺯ 67 1/4
ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺣﻤﺰﻩ
 -3ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺁﺑﻲ ﺍﺯ  67 1/4ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷـﻌﻴﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻠـﻚ
ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺣﻤﺰﻩ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳـﻨﺪ
 58295ﻣﻮﺭﺧﻪ  51/6/4ﺩﻓﺘﺮ  17ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﻌـﺎﺩﻝ  22933/33ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻓﻘـﻂ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﻳﻤﻲ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎﺳـﻨﺎﺩ ﻣـﺬﻛﻮﺭ  68800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺍﺣﻤـﺪ ﻭ ﻳﻌﻘـﻮﺏ ﺻـﺎﺩﻗﻲ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15432ﻣﻮﺭﺧﻪ  94/5/22ﺩﻓﺘﺮ  2ﺧﻤـﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣـﺖ  8ﺳـﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  11ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  4ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﻣﺰﺭﻭﻋـﻲ
ﺩﺍﻳﺮ  13 19/9ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﺰﺭﻭﻋﻪ ﺣﻤﺰﻩ ﺍﺯ ﺳـﻨﺪ
 43662ﻣﻮﺭﺧﻪ  47/2/22ﺩﻓﺘﺮ  17ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﺖ  8ﺳﻬﻢ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ  11ﺳـﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  4ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ  69ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺩﻳﻤﻲ ﺍﺯ  67 1/4ﺷﻌﻴﺮ ﻣﺸـﺎﻉ
ﺍﺯ  96ﺷﻌﻴﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﺰﺭﻭﻋﻪ ﺣﻤﺰﻩ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  7ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ  6ﺧﻤـﻴﻦ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪ  51/6/4- 58295ﺩﻓﺘﺮ  17ﺗﻬﺮﺍﻥ ) 16666ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺍﺭﺍﺿـﻲ ﺩﻳﻤـﻲ
ﻓﺎﻗﺪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻗﺒﻼ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ
1395ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﺣﻜـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣـﻪ -9809978616900912
 1398/8/14ﺷﻌﺒﻪ  4ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ
ﺑﺪﻭﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳـﺘﻨﺎﺩ ﻣـﺎﺩﻩ  3ﺁﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓـﺮﺍﺯ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻲ ﭘﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﺯ
ﺍﻧﺤﺎء ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺫﻳﺤـﻖ ﻭ ﺫﻳﻨﻔـﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺍﺑـﻼﻍ ﻣﻴﮕـﺮﺩﺩ ﺭﺍﺱ ﺳـﺎﻋﺖ
 9ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  1401/6/30ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻠﻚ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ  .ﺑـﺪﻳﻬﻲ
ﺍﺳﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺭﺍﺙ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻤﻴﻦ -
.941ﻡ.ﺍﻟﻒ- 354/ﺵ
ﻋﻠﻲ ﭼﻮﮔﺮﻱ

شماره 7010

افقي

ي از ورزش ش��نا  -آداب -مشهور
-1رش��تهي 
ي تكبر -
نوب 
ن  -فروت 
و معروف-2اص��رار ورزي��د 
حرف گزينش-3اميدوار اس��ت -دستمزد  -دفع ه
ي  -ي��ار خاموش
ق درس -بيمار 
و مرتب�� ه -4ات��ا 
ي ش��هر
ل و پندار  -س��ياه 
-5لش��گر عرب -خيا 
ل اس��ت -زر ه و لباس
-6ق��وت اليموت -صد س��ا 
ي
ن و آزرد ه خاطر  -ش��هر مرز 
جنگ-7اندوهگي�� 
ن گرما  -اشرف
ن  -خ م پارچ ه -8سخت شد 
گيال 
ي زرد رنگ و بدبو
مخلوقاتند اگر بد نش��وند  -گاز 
ي عنكبوت-
ي برا 
ن  -عنوان 
ي ميا 
ي ب�� 
-9يك تنها 
ل كنند ه  -متحير  -خوراك
ي بزرگ-10كام 
بان��و 
ن  -پرفرو غ اس��ت -آغاز
ن -11ما ه خ��زا 
زنداني��ا 
ي
ن  -شيرين 
ل قرار گرفت 
ي  -مح 
شب-12س��رازير 
ي در اروپا -
ي -13پايتخت 
ي  -كال م ش��بان 
شاخهي 
ي
ي ليدي ه  -از آالت موسيق 
ن باستان 
پايتخت سرزمي 
لو
ي  -اص 
قدي�� م -14از طاقچهها  -اتحادي ه صنف 
ل باخت ه  -موس�� م
ن جاي��گا ه عق 
نس��ب-15آخري 
ي
جوان 

عمودی

ي قند
ي  -سحرآميز  -جنگ و پيكار -2آب جوشيد ه انار  -چا 
-1جا م ورزش 
ي از ش��عبات-
ن  -يك 
ي در تهرا 
ن قدي م -3پارك 
ج در ايرا 
ي طال راي 
پهلو  -س��ك ه ي 
ي بر س��ر  -يار خاموش -شبي ه و
ن  -درخت 
آش��كاركنند ه -4از جزاير جنوب ايرا 
ن
ي پرآشوب -آيينها و روشها -6قهرما 
ن  -جا 
ل اجتما ع كنكاش��گرا 
مانند -5مح 
ي ش��هر -7ش��بي ه و مانند -
ع خارج 
ي  -كوبيد ه ش��د ه  -را ه وس��ي 
كتاب عنصر 
ي  -اشرف
ي در دوست 
ن -8پايدار 
ن معلو م و معي 
چ و خ م  -زما 
ن پي 
مستقي م و بدو 
ي د ه -9ب ه آداب و رس��و م
ي ب ه معن 
ي يونان 
مخلوقاتند اگر بد نش��وند  -پيش��وند 
ن وقت-10زينتگر  -علو
ن  -كمتري 
ن مازندرا 
ي در استا 
تاز ه و نوگراييد ه  -ش��هر 
ي در مقا م
ن  -خان ه موش -رويانند ه -12كالم 
ن معي 
منزلت -شكست ه بند -11زما 
ي -13پارچ ه
ح  -فرو غ و روش��ن 
نفرت و كراهت -پركار و با جديت -واحد س��ط 
ي-
ل كتاب-14گش��اد ه رو  -اضطراب و بيقرار 
ل دارد  -فص 
ي  -راز در د 
گياه�� 
ي و مختر ع
ن معروف آلمان 
ي  -فيزيكدا 
ي واس��ط ه -15وظيف ه و مستمر 
لب 
مفعو 
ي
ن الحرار ه جيوها 
ميزا 
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