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چرا نباید از زدن واکسن کرونا بترسیم؟
به  و عطش دسترسی  از یک سو چشم انتظاری  بخش اجتماعی- 
واکسن کرونا در میان مردم موج می زند و از سوی دیگر گمانه زنی های 
منفی نسبت به تزریق برخی واکسن ها نیز حس اطمینان نسبت به 

ایمن بودن واکسیناسیون را مخدوش کرده  است.
به گزارش ایسنا، این روزها ترس و تردید نسبت به عوارض تزریق 
برخی واکسن های کرونای قابل دسترس در کشور، تحت تاثیر فضای 
اقشار  حتی  و  خیلی ها  دل  به  خبری  مسموم  گاه  و  نقیض  و  ضد 
افتاده  است. از یک سو چشم انتظاری و  تحصیلکرده و اهل علم نیز 
عطش دسترسی به واکسن کرونا در میان مردم موج می زند و از سوی 
دیگر گمانه زنی های منفی نسبت به تزریق برخی واکسن ها نیز حس 
اطمینان نسبت به ایمن بودن واکسیناسیون را مخدوش کرده  است. 
موضوعی  به  نسبت  آگاهی  و  نبود شناخت  زاییده  معموال  »ترس« 
است. ارائه اطالعات مستند و علمی از زبان متخصصان نشان می دهد 
دستیابی به ایمنی از طریق واکسیناسیون تنها مسیر خروج فعلی ما 
از چالش بسیار خطرناک همه گیری کرونا در کشور است. در این باره 
با دکتر زهرا ثقه االسالم، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و 

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن  سینا گفت وگو کرده ایم.
  آیا تزریق هر نوع واکسنی، فارغ از این  که متعلق به چه 
تولیدکننده ای باشد، ممکن است با عوارض خفیفی همراه باشد؟

اصوال همه واکسن های ویروسی )آنفلوآنزا، کرونا و ...( بعد از تزریق 
ممکن است عوارضی مثل تب، بدن درد، خستگی و عالئم گوارشی 
ایجاد کند و حتی تا یک هفته هم تداوم یابد. این عوارض هیچ ربطی 
به کارخانه داروسازی و کشور تولیدکننده واکسن ندارد بلکه بسته به  
شدت عوارض، علت های مختلفی از جمله ژنتیک، سن و جنسیت 
ایمنی در  واکنش های  است  است. حتی ممکن  بروز آن دخیل  در 
خانم های جوان بیشتر باشد ولی بدون شک وجود عوارض خفیف در 

مورد همه واکسن ها فارغ از مبدا ساخت آن محتمل است.
  آیا اخباری که به ویژه در رسانه ها و فضای مجازی از برخی 
عوارض خطرناک واکسن کرونا در کشورهای مختلف شنیده 

می شود، قابل اعتناست؟
موارد گزارش شده در ارتباط با بروز عارضه خطرناکی مثل ترومبوز 
پس از تزریق واکسن کرونا بسیار معدود است. اما بی شک با توجه به 
فوایدی که واکسن در قطع زنجیره انتقال و کنترل عالمگیری بیماری 
دارد، تزریق واکسن و سودی که افراد از تزریق آن می برند از ضررهای 

آن بسیار بیشتر است.
  آیا کسانی که می خواهند واکسن کرونا بزنند باید لزوما قبل 
از تزریق تست آنتی بادی بدهند تا مشخص شود حدودا چه 

زمانی پیش از آن با ویروس مواجه شده اند؟
این  که در  آنتی بادی به  هیچ عنوان الزم نیست.  خیر، دادن تست 
مواردی گزارش شده پس از تزریق واکسن، تست کرونای فرد مثبت 
شده  به این علت بوده که شخص در زمان تزریق واکسن، به کرونا 
مبتال یا در دوره کمون بیماری بوده  است. البته اتفاق بدی هم برای 
این افراد نمی افتد ولی توصیه می شود وقتی فردی می خواهد واکسن 
بزند، عالئم حاد تنفسی نداشته باشد. اگر شخصی عالئم سرماخوردگی 
یا عالمتی که خبر از عفونت ویروسی می دهد، داشته باشد بهتر است 

تزریق واکسن را عقب بیندازد.
  آیا پس از تزریق واکسن نیاز به قرنطینه کردن فرد وجود 

دارد؟
در این واکسن ها ویروس زنده یا ضعیف شده وجود ندارد. همه این 
واکسن ها نوترکیب یا حاوی ویروس کشته شده هستند. پس فردی که 
واکسن می زند ناقل ویروس نیست و این بیماری را به دیگران منتقل 

نمی کند و نیاز به قرنطینه کردن او نیز نیست.
  آیا زدن ماسک پس از تزریق دو دوز واکسن لزومی دارد؟

ایمنی ای که واکسن ها ایجاد می کنند صد درصد نیست و افراد ممکن 
است اگر با فرد مبتال تماس داشته باشند مبتال یا ناقل بدون عالمت 
بشوند. حتی ممکن است دچار عالئم خفیفی هم بشوند. به همین 
دلیل، پس از تزریق دو دوز واکسن هم نباید ماسک را برداریم و باید 
شیوه نامه های بهداشتی را همچنان رعایت کنیم تا ویروس را به دیگران 
منتقل نکنیم. در واقع هدف از تزریق واکسن این است که جلوی 
موارد شدید بیماری و موارد بستری در بیمارستان گرفته شود. البته 

این رعایت ها تا تکمیل واکسیناسیون عمومی ضرورت خواهد داشت.
  تزریق واکسن کرونا شخص را تا چه مدت ایمن می کند؟

هنوز اطالع دقیقی در این زمینه نداریم زیرا کمتر از شش ماه است 
که واکسیناسیون شروع شده، پس باید منتظر شویم ببینیم نتیجه 

مطالعات با گذشت زمان در این زمینه چه خواهد بود.«

روزنامه »گیالن امروز« تلفنی آگهی می پذیرد

  32268113

آدم سوزی در اتاق نگهبانی
مشهد،  توس  بولوار  در  ویال  باغ  یک  سرایدار  اجتماعی-  بخش 
نگهبان یک کارگاه صحافی را به آتش کشید و جنایت وحشتناکی 
را رقم زد. به گزارش خراسان، ماجرای این قتل هولناک در ساعت 
2:45 بامداد نهم اردیبهشت هنگامی رخ داد که سرایدار شیشه ای 
یک باغ ویال در بولوار توس تصور کرد که همسرش با نگهبان کارگاه 
بزرگ صحافی ارتباط غیرمتعارف دارد ، این در حالی بود که همسر 
اسماعیل-م )تبعه افغانستانی( از حدود یک ماه قبل به منزل برادرش 
تا از چنگ شوهر معتادش رها شود! این گزارش حاکی  رفته بود 
ظرف  او  داد،  می  آزار  را  اسماعیل  تصور  این  که  حالی  در  است، 
اتاق  داخل  از  را  خانواده(  نوشابه  )قوطی  بنزین  حاوی  پالستیکی 
برداشت و به بیرون از باغ رفت. او که می دانست چند آجر در قسمت 
باالی اتاقک نگهبانی به خاطر لوله کشی گاز قبال برداشته شده و 
مستحکم نیست، از تخته چوبی باال رفت و با برداشتن چند آجر 
بنزین ها را داخل اتاقک خالی کرد. در آن ساعت بامداد »علی-د« 
)مرد 50 ساله نگهبان( روی تخت خوابیده بود و اجاق تک شعله 
نیز روشن بود. ناگهان شعله های آتش زبانه کشید و مرد نگهبان 
آتش گرفت و تالش کرد خود را نجات دهد اما در اتاقک قفل بود و 
او زمانی توانست قفل را باز کند که دیگر شعله های آتش پیکرش 
باغ و فریادهای دلخراش  با فرار سرایدار  را فراگرفته بود. همزمان 
با اورژانس  نگهبان 50 ساله، برخی اهالی متوجه موضوع شدند و 
تماس گرفتند. براساس این گزارش، با انتقال پیکر سوخته این مرد 

به بیمارستان، تالش ها برای نجات جان وی به نتیجه نرسید و »علی-د« روز 
یازدهم اردیبهشت، بر اثر عوارض ناشی از این آتش سوزی جان سپرد. در حالی 
که بررسی های مقدماتی حکایت از آتش سوزی در کارگاه داشت و احتمال 

می رفت این ماجرا فقط یک آتش سوزی عمدی باشد اما با حضور قاضی دکتر 
حسن زرقانی در محل حادثه و بازبینی دوربین های ترافیکی و مداربسته درون 
کارگاه، ورق برگشت و احتمال وقوع جنایت قوت گرفت چرا که در بازبینی 
فیلم ها حضور بامدادی مرد سرایدار در کوچه ظن قاضی ویژه قتل را برانگیخت 

و بدین ترتیب ماجرای این آتش سوزی زیر ذره بین تحقیقات 
جنایی رفت. از سوی دیگر آثار سوخته قوطی پالستیکی حاوی 
بنزین به این فرضیه قوت می بخشید. به همین دلیل گروه ویژه ای 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با نظارت 
مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( 
ماموریت یافتند تا به بررسی دقیق موضوع بپردازند. کارآگاهان 
در همان تحقیقات اولیه و با هماهنگی قاضی زرقانی، سراغ مرد 
باغ ویالی روبه روی محل حادثه رفتند و بررسی های  سرایدار 
ویژه ای را آغاز کردند. این مرد که ابتدا ادعا می کرد از ماجرای 
آتش سوزی خبرندارد، وقتی در برابر اسنادی قرار گرفت که او را 
هنگام آتش سوزی در کوچه نشان می داد به  ناچار لب به اعتراف 
گشود و گفت: از مدت ها قبل مواد مخدر صنعتی )شیشه( مصرف 
می کنم. آن شب نیز تصور می کردم که همسرم به اتاق نگهبانی 
روبه رو رفته است و با مرد نگهبان سروسّری دارد به همین دلیل 
قوطی بنزین را که از سه روز قبل از پمپ بنزین نزدیک میدان 
معراج خریده بودم ، برداشتم و چون می دانستم اجاق گاز تک 
شعله نگهبان همیشه روشن است و زیر سوراخ روی دیوار قرار 
دارد، بنزین ها را داخل اتاقک ریختم و فرار کردم. این درحالی 
بود که تحقیقات نشان می داد مرد سرایدار حدود یک ماه قبل 
نیز ادعا کرده است که فردی همسرش را ربوده و به داخل اتاق 
نگهبانی برده است اما با حضور صاحبکار آن جا مشخص شد که 
مرد سرایدار دچار توهم شده است و چنین ماجرایی ساخته ذهن اوست!  به 
گزارش خراسان، تحقیقات بیشتر در این باره با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
قاضی دکتر حسن زرقانی در پلیس آگاهی خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

ماجرای فرار از چنگ شیطان!

ابالغ اتهام
جناب آقای محسن رحمان پور، بدین وسیله به اطالع می رساند طی نامه شماره 101/ه/20 به 
تاریخ 1400/1/25 ابالغ اتهام جنابعالی صادر گردیده است. لذا ظرف مدت 10 روز پس از رویت 
این اطالعیه به کارگزینی محل خدمت جهت دریافت ابالغ اتهام صادر گردیده مراجعه نمایید. 

در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات حاکمه موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی مسکن پشتیبانی ناوگان شمال خزر 
)مرتبط با پروژه سبالن( راس ساعت 08:00 روز یک شنبه مورخه 1400/02/26 در 
محل مسجد پایگاه پشتیبانی شمال نداجا واقع در شهرستان منجیل تشکیل می شود.

بدین وسیله از سهامداران و اعضاء یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در محل یاد شده 
حضور داشته باشند.

دستور جلسه:
1 – تعیین نحوه امتیازبندی سهامداران )اعضاء پروژه سبالن(.

2 – تعیین روش مراجعه سهامداران جهت انتخاب قطعه )از اراضی پروژه سبالن(.

با استناد به ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 89/8/3 هیات وزیران، انجمن صنفی با 
عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. لذا از کلیه افراد واجد شرایط شرکت مخابرات استان 
گیالن دعوت به عمل می آید. متقاضیان می توانند جهت عضویت در این انجمن حداکثر تا تاریخ 

1400/2/27 مدارک خود را به نمایندگان مربوطه تحویل نمایند.
هیات موسس: 

1 – حسن اکبری                 2 – حسن جانی پور              3 – محمد نیک فهم
شماره تلفن نماینده جهت ارایه مدارک: 09389983373

مدارک مورد نیاز برای عضویت:
فتوکپی شناسنامه )صفحه اول( و کارت ملی

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
آخرین فیش حقوقی

تقاضای کتبی عضویت طبق فرم ارایه شده.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 
10 صبح مورخ 1400/02/26 به آدرس آستارا – خیابان امام – قنبرمحله – پالک 580 – کدپستی 4391755375 
تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. ضمنا به اطالع می رساند که روزنامه کثیراالنتشار شرکت، کادح انتخاب شده بود 
که به دلیل نبودن نام روزنامه مذکور در لیست روزنامه های کثیراالنتشار سامانه ثبت شرکت ها، این روزنامه جهت چاپ 

آگهی فوق انتخاب گردید.
دستور جلسه:

1 – انتخاب اعضای هیات مدیره
2 – انتخاب بازرسین

3 – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار محلی

آگهی تاسیس انجمن صنفی کارگری بخش خصوصی 
شرکت مخابرات ایران منطقه گیالن

هیات مدیره تعاونیهیات موسس

تاریخ انتشار: 1400/2/15

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
تعاونی مسکن پشتیبانی ناوگان شمال خزر )نوبت دوم(

به )شماره ثبت 2015( و )شناسه ملی 14007854032(

آگهی دعوت سهامداران شرکت آیین آپا »سهامی خاص« 
ثبت شده به شماره 253 و شناسه ملی 10720041058 

جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

هیات مدیره شرکت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو رشت

بخش اجتماعی- اگرچه به سختی از چنگ مرد شیطان صفتی فرار کردم که به 
بهانه استخدام کارگر نظافتی مرا به منزلش کشانده بود اما در واقع خودم و همسرم 
را مقصر اصلی این حادثه وحشتناک و کابوس وار می دانم.  زن 29ساله ای که 
برای شکایت از مردی شیطان صفت وارد کالنتری میرزا کوچک خان مشهد شده 
بود، با بیان این که اعتماد بی جا به مردی غریبه و بی مسئولیتی شوهر معتادم، مرا 
درگیر این مخمصه تلخ کرد، به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: خانواده 
ام 30سال قبل به ایران مهاجرت کردند و در مشهد ساکن شدند. پدرم کارگر ساده 
بود و نمی توانست مخارج خانواده هفت نفره ما را تامین کند. به همین دلیل مرا در 
13سالگی شوهر داد تا کمی اوضاع اقتصادی اش بهتر شود. با آن که فهم درستی 
از ازدواج نداشتم و نامزدم را نیز نمی شناختم، اما به اصرار خانواده ام پای سفره 
عقد نشستم و یک زندگی تلخ را شروع کردم. نامزدم که هموطنم بود، انگار هیچ 
عالقه ای به من نداشت و همواره مرا کتک می زد و بدرفتاری می کرد. مدتی بعد 
تازه فهمیدم که شوهرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر صنعتی دارد و این رفتارهای 
وحشتناک به دلیل عوارض ناشی از توهم مصرف مواد مخدر است. او جوانی بیکار 

و بی مسئولیت بود تا جایی که مرا وادار می کرد در خانه های مردم کار کنم و 
دستمزدم را به او بدهم تا مواد مخدر تهیه کند. من هم مجبور بودم برای حفظ 
آبرو و مراقبت از دو فرزندم به خواسته هایش عمل کنم.  باالخره یک روز در سایت 
دیوار آگهی استخدام کارگر برای نظافت منزل را دیدم و با شماره زیر آگهی تماس 
گرفتم. مردی گوشی تلفن را برداشت و پس از گفت وگو درباره نوع کار، با هم قرار 
گذاشتیم اما زمانی که من سر قرار حاضر شدم، آن مرد نیامد. مدتی بعد محل را 
ترک کردم و به طرف خانه ام بازگشتم اما در همین هنگام آن مرد تماس گرفت 
و با عذرخواهی از این که تاخیر کرده است، از من خواست به سر قرار بازگردم. او 
با یک پراید سفید رنگ در محل منتظرم بود. خودم هم نمی دانم که چگونه به 
مردی غریبه اعتماد کردم و به منزلش رفتم. شاید هم به دلیل نیاز مالی نتوانستم 
به عاقبت این بی احتیاطی فکر کنم.  خالصه وقتی به منزل رسیدیم، او حدود دو 
ساعت درباره همسر و زندگی اش با من صحبت کرد. او می گفت همسرش را به 
شدت دوست دارد اما قرار است از یکدیگر طالق بگیرند. آن مرد با حرف هایش 
احساسات مرا تحت تاثیر قرار داده بود و من از نیت پلید او خبر  نداشتم. وقتی 

سخنانش به پایان رسید، در حالی که اشک از چشمانم جاری شده بود، از من 
خواست یکی از لباس های همسرش را بپوشم و مشغول کار شوم چرا که از دیدن 
آن لباس ها حس آرامش می گیرد. من هم که زنی احساسی و عاطفی بودم، خیلی 
راحت پذیرفتم و با پوشیدن یکی از مانتوها به امور نظافت خانه مشغول شدم. وقتی 
کارم به پایان رسید،   داخل اتاق خواب رفتم تا مانتوی همسرش را در کمد لباس 
هایش بگذارم، در همین لحظه ناگهان آن مرد غریبه داخل اتاق شد و دستم را 
گرفت. زمانی که فهمیدم در چه دامی افتاده ام، فریادزنان قصد فرار داشتم که آن 
مرد جلوی دهانم را گرفت. باالخره با دست و پا زدن های زیاد و به هر سختی بود 
از آن خانه فرار کردم ولی تا چند روز ترس و وحشتی عجیب وجودم را فرا گرفته 
بود و مانند انسان های افسرده در خودم فرو رفته بودم. از همه چیز و همه کس 
می ترسیدم ولی در نهایت تصمیم گرفتم به پلیس مراجعه کنم تا آن مرد شیطان 
صفت به سزای عملش برسد. با این حال، خودم و همسر معتادم را عامل اصلی این 
حادثه هولناک می دانم و ... شایان ذکر است، بررسی های تخصصی پلیس درباره 

ادعاهای این زن جوان آغاز شد.

ربودن دختر نوجوان برای اخاذی از شوهر سابق
بخش اجتماعی- زن جوان برای اخاذی از همسر سابقش با همدستی شوهر 

صیغه ای خود نقشه ربودن دختر نوجوانش را طراحی و اجرا کرد.
رسیدگی به این پرونده با مراجعه مرد جوانی به اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی شروع شد. این مرد که یک برج ساز بود به مأموران گفت: مردی 

ناشناس دختر 12 ساله ام را از مقابل خانه ام در شاهین ویال ربوده است.
وی در تشریح ماجرا گفت: من و همسرم از 3 سال قبل جدا شدیم و دخترم 
با من زندگی می کند، اما مادرش در هفته یک روز اجازه مالقات داشت و برای 
دیدن دخترم به آنجا می آمد و او را با خود می برد امروز هم بعد از مالقات آن ها 
در حالی که فکر می کردم دخترم در خانه است ناگهان مردی با من تماس گرفت 

و گفت دخترم را ربوده و در قبال آزادی اش 200 میلیون تومان پول خواست.
ازکارآگاهان جنایی پلیس آگاهی  از این شکایت خیلی زود تیم ویژه ای  پس 
البرز تشکیل شد و به تحقیق از همسایه ها پرداختند که مشخص شد مردی با 
یک خودروی سمند به مقابل خانه دخترک آمده و با ضرب و شتم و به زور او 

را ربوده است.
سرهنگ محمد نادر بیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز با اعالم این خبر به »ایران« 
گفت: در نخستین گام بالفاصله تصاویر دوربین های مداربسته محل حادثه مورد 
بازبینی قرار گرفت و تصویر مرد آدم ربا به دست آمد در همین موقع شاکی با 
دیدن چهره مرد آدم ربا او را شناخت و مشخص شد وی همسر صیغه ای همسر 

سابقش است.
با این سرنخ کارآگاهان بالفاصله محل زندگی متهم در منطقه قلعه حسن خان را 
شناسایی کردند و در کمتر از 48 ساعت در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر 

و به اداره آگاهی منتقل کردند.
مرد جوان در بازجویی ها خیلی زود به جرم خود اعتراف کرد و گفت: طراح این 
نقشه همسرم بود او به من گفت همسر سابقش مردی ثروتمند است و برای 
اینکه از وی اخاذی کنیم نقشه ربودن دخترش را اجرا کردیم. با اعترافات متهم، 
همسر صیغه ای او نیز دستگیر شد و پس از اعتراف هر دو متهم برای تحقیقات 

بیشتر با دستور مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.


