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سالمت
بین تزریق واکسن آنفلوآنزا 
و کرونا چند روز فاصله باشد؟

بخش اجتماعی- نایب رییس انجمن داروسازان تهران درباره 
چگونکی تزریق واکسن آنفلوآنزا و واکسن کرونا، گفت: باید توجه 
باید ۱۵ تا ۲۰ روز فاصله بین تزریق واکسن  کرد که حداقل 

آنفلوآنزا با تزریق واکسن کرونا وجود داشته باشد.
دکتر بهمن صبور در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت توزیع 
واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها،   گفت: به طور کلی امسال یک 
برند فرانسوی و  آنفلوآنزا توزیع شده و دو  ایرانی واکسن  برند 
هلندی واکسن آنفلوآنزا نیز وارد و در داروخانه ها توزیع شده 
است که همه این واکسن های آنفلوآنزا هم چهار ظرفیتی هستند. 
واکسن ایرانی آنفلوآنزا هم از کیفیت خوبی برخوردار بوده و چهار 
ظرفیتی است و سطح پوشش خوبی هم می دهد. به طور کلی 
طبق گفته سازمان غذا و دارو دو میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن 
آنفلوآنزا در کشور تامین شده است که یک میلیون از این واکسن 
ها ایرانی بوده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار واکسن نیز خارجی بوده 
اند. صبور گفت: معموال هر سال یک سوم واکسن های آنفلوآنزای 
تامین شده در کشور به معاونت بهداشتی داده می شود تا برای 
جمعیت پرخطر و جامعه هدف خودشان به صورت رایگان واکسن 
را تزریق کنند در سایر موارد مردم می توانند برای خرید واکسن 
آنفلوآنزا به داروخانه های سطح شهر مراجعه کنند. بر این اساس 
۵۰۰ هزار واکسن آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی داده شده که ۳۰۰ 
هزار از این واکسن ها ایرانی و ۲۰۰ هزار واکسن نیز وارداتی بوده 

است و به صورت رایگان به جمعیت هدف تزریق می شود.
وی افزود: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا از قبل از ورود 
به فصل پاییز است که حدودا از ۱۵ شهریور تا اواسط یا اواخر 
که  افرادی  که  توصیه می شود  در عین حال  است.  ماه  مهر 
به بیماری های مزمن مانند سرطان، دیابت و... مبتال هستند، 
بیماران پیوندی، سالمندان باالی ۶۰ سال، افرادی که در سال 
بیش از سه تا چهار بار سرما می خورند و...  واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند. در عین حال باتوجه به رعایت پروتکل های کرونا 
مانند استفاده از ماسک، احتماال امسال موارد کمتری از ابتال به 
آنفلوآنزا خواهیم داشت. در سال های قبل هم به همین صورت 
نیز گفت: رنج  آنفلوآنزا  بود. صبور درباره قیمت واکسن های 
قیمتی هر سه برند واکسن های آنفلوآنزا برای مصرف کننده 
بین ۲۱۰ تا ۲۱۳ هزار تومان است. در عین حال از آنجایی که 
ارائه واکسن های آنفلوآنزا باید در سامانه ثبت شود، افراد هنگام 
مراجعه به داروخانه برای خرید واکسن آنفلوآنزا کارت ملی شان 

را به همراه داشته باشند.  
تزریق  چگونگی  درباره  تهران  داروسازان  انجمن  رییس  نایب 
واکسن آنفلوآنزا و واکسن یادآور کرونا، گفت: باید توجه کرد 
که حداقل باید ۱۵ تا ۲۰ روز فاصله بین تزریق واکسن آنفلوآنزا 
با تزریق واکسن کرونا وجود داشته باشد. همچنین افرادی هم 
که به کرونا مبتال می شوند، بعد از گذشت یک ماه تا ۴۵ روز از 

بهبودی شان می توانند واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند.

پخش ایزوگام شرق مشهد
در شمال کشور به قیمت کارخانه

با بیش از 30 سال سابقه 
آدرس: رشت

خیابان الهیجان 
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مالزاده 09153132504

قتل ۷ میلیارد تومانی در تهران 
بخش اجتماعی- متهم به قتل که از ۹ سال قبل در زندان 
دار  پای چوبه  کند  تامین  را  المصالحه  وجه  نتواند  اگر  است 

می رود.
که  است  سال   ۷ رکنا،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
به اتهام قتل در کنج زندان روزهای حبس را یکی یکی می 
شمارد. حاال با چوبه دار تنها یک قدم فاصله دارد که در این 
یک قدم به بخشش ۱۱نفر اولیای دم امید دارد.امیدی که هر 
بار با اولیای دم گفتگو می کند در ذهنش بیشتر رنگ می بازد.

در این گزارش دقایقی پای درددل مرد میانسالی می نشینیم 
که از سال ۹۲ با وقوع قتل در غرب تهران، مهر » قاتل « روی 

پیشانی اش نشسته است.
  سرنوشت قاتل اعدامی در یک قدمی چوبه دار چه 

می شود؟
بد نیست که یک راست برویم سر اصل مطلب!

  چه شد که دست به قتل زدی؟
بازیچه دست دو نفر قرار گرفتم.یکی از آنها دوستم به نام فرشاد 
بود و فردی که نقشه قتل را کشیده بود، دوست دوستم به نام 

کیوان بود.
  و تو می دانستی نقشه قتل از قبل طراحی شده است؟

نه اصال! به من گفتند قرار است یک نفر را گوشمالی بدهند.فرشاد که از قبل 
کیوان را می شناخت به من گفت که کیوان با یک نفر خرده حساب دارد.

برای همین می خواهد من و احمد او را در جایی گیر بیندازیم و کتکش 
بزنیم.در قبال این کار هم ۲۰ میلیون تومان به ما خواهد داد.من هم وسوسه 
پول شدم و با خودم گفتم که دو سیلی به این فرد می زنیم و پول را می 

گیریم و همه چیز تمام می شود.

  پس چه شد که سر قرار ورق برگشت و ماجرا رنگ خون گرفت؟
آن روز به آشپزخانه تهیه غذای کیوان رفتیم.مقتول باجناق کیوان بود که 
او را به بهانه ای به آشپزخانه کشانده بود.همین که مقتول وارد شد، فرشاد 
از پشت سر با یک آب گردان بزرگ بر فرق سرش ضربه ای زد که او نقش 
زمین شد.در این چند سال که از جنایت می گذرد همیشه با خودم فکر می 
کنم که در همان لحظه مقتول جان باخت.اما بعد از آن کیوان باالی سرش 
رفت و حدس زد که هنوز زنده باشد برای همین طنابی دور گردنش انداخت 
و با کمک فرشاد اطراف طناب را کشیدند.بعد به من گفت تو هم باید در این 

ماجرا نقش داشته باشی و برای همین باید ضربه ای به مقتول 
بزنی.من دست مقتول را گرفتم و گفتم نبض ندارد.اما کیوان 
می گفت باید به او ضربه ای بزنم.من هم با چاقو ضربه ای به 

گلویش زدم.
  با جسد چه کردید؟

جسد را در صندوق عقب ماشین خود مقتول گذاشتیم و کنار 
جاده رها کردیم.

  بعد چه شد؟ پرونده چطور پیش رفت؟
بعد از اینکه جسد کشف شد، ماموران به کیوان مظنون شدند 
چون او آخرین کسی بود که با مقتول صحبت کرده بود و کیوان 
دستگیر شد.در جریان تحقیقات به قتل اعتراف کرد و بعد هم 
من و فرشاد دستگیر شدیم.اما من از همان روز اول یک بار هم 
به قتل اعتراف نکردم.در تمام جلسات بازجویی و حتی در دادگاه 
گفتم که نقشی در قتل نداشتم و ضربه ای که به گلوی مقتول 
زدم زمانی بود که او دیگر جان خود را از دست داده بود.با این 
حال اتهام مشارکت در قتل برای هر سه نفر ما صادر شد و هر ۳ 
به قصاص محکوم شدیم. من بعد از صدور رای چند بار تقاضای 

اعاده دادرسی دادم که هر بار رد شد.
سال گذشته بود که فرشاد با پرداخت وجه المصالحه موفق به جلب رضایت 
اولیای دم شد.خانواده من هم برای جلب رضایت اولیای دم پا پیش گذاشتند 
المصالحه ۷ میلیارد تومانی گذاشتند که من و  و آنها شرط دریافت وجه 

خانواده ام توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداریم.
  و اگر نتوانی چنین مبلغی را مهیا کنی چه می شود؟

حکم صادر شده در مرحله استیذان است.اگر نتوانم رضایت اولیای دم را جلب 
کنم دیگر معلوم است که به زودی چه رخ خواهد داد ... قصاص!

مرگ هولناک کودک 11 ساله در مشهد
بخش اجتماعی- جوان موتورسواری با مشاهده یک کودک که با برادر 
کوچک تر وی گالویز شده بود، ناگهان آتش خشم وجودش را فراگرفت 
و با ضربه لگدی که بر پیکر کودک ۱۱ ساله فرود آورد حادثه هولناکی را 

در مشهد رقم زد.
اهالی روستای مارشک در  از  شب دوشنبه گذشته در حالی که تعدادی 
مسجد روستا بودند برخی از کودکان و نوجوانان نیز در بیرون از مسجد 
با یکدیگر بازی می کردند. در اثنای همین بازی های کودکانه و در یک 
لحظه دو کودک ۱۰ و ۱۱ ساله با یکدیگر گالویز شدند، به طوری که گویی 
در تشک کشتی با هم سرشاخ شده اند. »بنیامین« )کودک ۱۱ ساله( که 
جثه ای بزرگ تر از »سعید« داشت تالش کرد تا او را روی زمین بیندازد. 
هنوز درگیری کودکان در میان نگاه های  دیگر هم سن و ساالن خودشان 
ادامه داشت که ناگهان جوان ۲۲ ساله موتورسوار در حالی از راه رسید که 
یکی از بستگانش نیز بر ترک موتورسیکلت او نشسته بود. وحید ) جوان 
موتورسوار( وقتی برادر ۱۰ ساله اش را  دید که زیر دست و پای »بنیامین« 
قرار گرفته است، شعله های خشم از وجودش زبانه کشید. او بی درنگ از 
روی موتورسیکلت پایین آمد و در حالی که موتورسیکلت را به ترک نشین 
می سپرد به یاری برادرش رفت و با لگدی که بر پیکر بنیامین ۱۱ ساله زد، 
به این درگیری کودکانه پایان داد، اما در همین هنگام پاهای »بنیامین« 
شل شد و زانوهایش روی زمین قرار گرفت. هنوز پیشانی کودک بی گناه 

به زمین نرسیده بود که ناله اش سکوت را شکست.
گزارش خراسان حاکی است »وحید« نیز که برادرش را از زیر پیکر کودک 
۱۱ ساله بیرون کشیده بود، دوباره در مقابل چشم شاهدان عینی، سوار بر 
موتورسیکلت شد و به همراه »ح« از محل گریخت. اهالی محل با دیدن 

این صحنه دلخراش، به یاری بنیامین آمدند و او را روی زمین دراز کردند، 
بعد  بود که دقایقی  این گونه  ولی کودک ۱۱ ساله حال وخیمی داشت. 
امدادگران اورژانس هم از راه رسیدند و پیکر نیمه جان »بنیامین« را به 
بیمارستان طالقانی مشهد انتقال دادند، اما تالش های کادر درمان برای 
نجات این کودک به نتیجه نرسید و او جان خود را از دست داد. ساعتی بعد 
ماموران پاسگاه انتظامی سد کارده، ماجرای این حادثه هولناک و تاسف بار 
با حضور شبانه  این ترتیب  به  را به قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند و 
این  بررسی های قضایی در  قاضی دکتر صادق صفری در مرکز درمانی، 
باره آغاز شد. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بی درنگ گروهی از 
کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز با دستور 
مقام قضایی وارد عمل شدند و این گونه دامنه تحقیقات به محل گالویزی 

دو کودک کشید.
دقایقی بعد و با اظهارات برخی از شاهدان عینی، دستور دستگیری »وحید« 
)جوان موتورسوار( صادر شد و نیروهای پاسگاه انتظامی سد کارده، متهم 

۲۲ ساله را در منزل مسکونی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
متهم این پرونده که دیگر مقابل قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته بود در 
بازجویی ها مدعی شد: من وقتی برادرم »سعید« را دیدم که با »بنیامین« 
درگیر است بالفاصله آن ها را از هم جدا کردم چرا که »بنیامین« خودش 

را روی برادرم انداخته بود و نمی توانست نفس بکشد. من هم زمانی که 
»بنیامین« را بلند کردم و »سعید« را از زیر دست و پاهای او بیرون آوردم، 
فقط با دستم او را هل دادم و گفتم »گم شو!« ولی هیچ ضربه ای به او  

نزدم!
بنا بر این گزارش، در پی اظهارات متهم ۲۲ ساله که با حضور کارآگاهان 
تا پاسی از شب ادامه یافت، قاضی شعبه ۲۰8 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد دستور داد تا وی برای انجام بازجویی های تخصصی در اختیار گروه 

ویژه کارآگاهان دایره قتل عمد پلیس آگاهی قرار گیرد.
طولی نکشید که بررسی های کارشناسی با شیوه فنی به سرپرستی سروان 
»اسماعیل عظیمی مقدم« در پلیس آگاهی آغاز شد و متهم این پرونده به 
وارد آوردن ضربه ای با لگد به کودک ۱۱ ساله اعتراف کرد. او گفت: وقتی 
دیدم »بنیامین« برادرم را می زند، در یک لحظه نتوانستم خودم را کنترل 

کنم و لگدی بر پیکر او زدم ...
بنا بر این گزارش ، تحقیقات پلیس در پرونده مرگ مشکوک این کودک 
۱۱ ساله در حالی با دستورات ویژه و راهنمایی های قاضی صفری ادامه 
دارد که بررسی های دقیق پزشکان قانونی برای تعیین علت مرگ وی آغاز 
شده است. به همین دلیل و تا تشخیص علت دقیق مرگ، متهم ۲۲ ساله 

با صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برد.«

مجمع  جلسه  در  تا  مي شود  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی فوق العاده که در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در محل گیالن- 
سیاهکل - روستاي چالشم کدپستی ۴۴۳8۱۳۱8۱۱ تشکیل مي گردد حضور 

بهم رسانند .
الف( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

۱-  تغییر آدرس

تاریخ انتشار : 1401/07/10

آگهی دعوت سهامداران شرکت مجتمع پرورشی و فرآوري صنعتی بوقلمون 
تینا شمال سهامی خاص ثبت شده به شماره 501 و شناسه ملی 10۷20202150 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم کانون زنان بازرگان استان گیالن دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده این کانون، راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در 
سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیالن به آدرس رشت – جاده انزلی – 
خیابان عرفان – بلوار ولیعصر – پالک ۶۷۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن برگزار می گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

۱ – استماع و تصویب گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال ۱۴۰۰
۲ – استماع گزارش خزانه دار در مورد عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ و استماع گزارش بازرس و تصویب آن

۳ – بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱
۴ – تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضاء

۵ – تعیین روزنامه کثیراالنتشار
۶ – انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۷ – بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صالحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده 
کانون زنان بازرگان استان گیالن

با شناسه ملی 1400۷299060 و به شماره ثبت 1355

مورخه   ۲۴۹۰/۳۶۰/۲۰ شماره  مجوز  استناد  به  کشور  باغبانی  علوم  تحقیقات  موسسه  چای  پژوهشکده 
آبیاری  سیستم  پلی اتیلنی  لوله های  از  پیوست(  لیست  )طبق  نوع   )۷( هفت  دارد  نظر  در  موسسه   ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
)در اندازه های متفاوت( موجود در ایستگاه تحقیقات چای زنده یاد مهندس مطهری لنگرود )خالسر( از ایستگاه های 
اختصاصی تابعه خود را از طریق مزایده )سامانه ستاد ایران( به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از 
تاریخ درج آگهی  به مدت ۲۰ روز در ساعات اداری برای بازدید )به آدرس قید شده در بند ۲ توجه( و دریافت اطالعات 
مربوط و اسناد شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir و یا به دبیرخانه 
کمیسیون معامالت پژوهشکده چای کشور )واقع در خیابان شیخ زاهد شهر الهیجان( مراجعه فرمایند. الزم به توضیح 
است که متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز   شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ فرصت دارند پیشنهاد قیمت و مدارک 
خود را بارگذاری و رسید دریافت دارند )لطفا به بند تذکر فراخوان دقت شود(. سپرده شرکت در مزایده سیصد میلیون 
)۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال معادل ۳۰ میلیون تومان بوده که به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده معتبر بانکی در 

وجه پژوهشکده چای می باشد. هزینه درج آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
توجه:

۱- تحویل ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی در وجه پژوهشکده چای پس از ثبت نام در سامانه ستاد ایران در 
پاکت دربسته و به صورت الک و مهر شده به امور مالی پژوهشکده چای الزامی است. 

۲- مکان بازدید:
گیالن، لنگرود، اطاقور، روستای کفش کن محله، ایستگاه تحقیقات چای زنده یاد مهندس مطهری لنگرود )خالسر(.

تذکر: الزم به توضیح است که متقاضیان بر اساس لیست پیوست از لوله های پلی اتیلن )بارگذاری شده 
در سامانه ستاد ایران(، میانگین قیمت یک کیلوگرم از لوله ها )برای اندازه های مختلف صرفا یک قیمت 

میانگین( را بایستی پیشنهاد دهند.
پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

فراخوان مزایده فروش لوله های پلی اتیلن 
پژوهشکده چای موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ  تا در جلسه مجمع عمومی  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  بدین وسیله 
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور مجمع عمومی فوق العاده:
۱ – افزایش سرمایه از طریق مطالبات

مقام دعوت کننده: هیات مدیره

تاریخ انتشار: 1401/07/10
آگهی دعوت سهامداران شرکت صنایع شیمیائی و صنعتی سراوان شیمی )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 10۷8 و شناسه ملی 10۷20121۷03 
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده


