
واکسن رازی که توسط موسســه واکسن و سرم سازی رازی ساخته 
می شود نیز در فاز یک مطالعات بالینی قرار دارد. این واکسن سه دوز شامل 
دو دوز تزریقی و یک دو دوز استنشــاقی است. واکسن فخرا که توسط 
وزارت دفاع در حال ساخت است نیز در فاز یک مطالعات بالینی قرار دارد.

7 بهداشت و سالمت

۷ ادویه الغر کننده که شما را در 
رژیم های غذایی کمک می کند

گروه بهداشت و سالمت-  مصرف برخی چاشنی های غذایی یک 
راه ساده و آسان برای سرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن و از دست 

دادن چربی های اضافه است.
ادویه ها نه تنها منجر به بهبود کیفیت ســامت می شــوند بلکه از 
بیماری های مزمن نظیر فشــار خون باال، دیابت نوع ۲، حمله قلبی، و ... 
 پیشــگیری می کنند و مصرف منظم برخی از آنها راهی مفید برای کاهش 

وزن است.
زیره: این ادویه متابولیســم را افزیاش می دهد و عاوه بر کاهش 
وزن، طیف وسیعی از خواص را دارد از جمله: بهبود فرایند هضم، کاهش 
التهــاب و از بیــن بردن نفخ، جلوگیری از یبوســت، و از بین بردن بافت 

های چربی.
فلفل سیاه: برای کوتاه کردن دوره کاهش وزن، شما می توانید فلفل 
سیاه را هر روز در رژیم غذایی تان بگنجانید. عاوه بر این نقش این ادویه 
در سرعت بخشیدن به فرایندهای گوارشی، کاهش تولید گاز، جلوگیری 

از کم آبی بدن، تنظیم فشار خون و ... شناخته شده است.
هــل: توانایی این ادویه در کمک به فرآیند گوارش و بهبود عملکرد 
ســوخت و ساز باعث می شــود برای کاهش وزن ایده  آل باشد. پژوهش 
نشان داده  است که طعم لذیذ و بوی هل نیز روشی فوق  العاده برای تسکین 

افسردگی به  طور طبیعی است.
خــردل: دانه های خــردل با افزایش دمای بــدن، منجر به افزایش 
ســوخت کالری می شود. شــما می توانید سه قاشق چای خوری از دانه 
های خردل را قبل از شروع تمرینات ورزشی بخورید تا از مزایای آن در 

از دست دادن کالری بیشتر بهره ببرید.
زردچوبه: مطالعات نشان داده که این ادویه می تواند تشکیل بافت 
چربی را کاهش دهد پس مصرف آن راه خوبی برای جلوگیری از اضافه 
وزن نیز هســت. مصرف زردچوبه برای پیشگیری از دیابت و جلوگیری 

از افزایش مقاومت به انسولین نیز مفید است.
زنجبیل: نه تنها نقش مهمی در ســوزاندن چربی های اضافه دارد، 
بلکه به لطف خواص ضد التهابی اشت، دستگاه گوارش را آرام می کند. 
ســاده ترین راه این است که هر روز یک فنجان چای زنجبیل را در وعده 

صبحانه مصرف کنید. 
جالب است بدانید که زنجبیل می  تواند مانع چاقی ناشی از رژیم های 
غذایی سرشار از چربی شود و می  توان از زنجبیل به  عنوان مکملی برای 

درمان چاقی استفاده کرد.
دارچین: دارای مزایای سامتی متعددی از جمله کاهش سطح اسید 
بــدن، تنظیم فرایند هضم، مبارزه با آنفلوآنزا، کاهش ســطح قند خون و 
 تنظیم میزان تری گلیسیرید و کلسترول بد و در نهایت افزایش متابولیسم 

است. 
برای استفاده از این مزایا، دارچین را به دسرها اضافه کنید. راه دیگر، 

نوشیدن چای دارچین به طور روزانه است.

گروه بهداشــت و ســالمت- 
داستان کرونا از ماه های گذشته به فصل 
واکسیناسیون رســیده و رقابتی نفس 
گیر در این راســتا بین کشورها شکل 
گرفته است. رقابتی که از همان ابتدا به 
مسائل سیاسی و اقتصادی گره خورد و 
به وضوح بی عدالتی در واکسیناسیون 
کووید ۱۹ را به رخ کشید و همین ماجرا 
مورد اعتراض سازمان جهانی بهداشت 

هم واقع شد. 
به هر حال کشورهای مختلف به 
فکر تامین واکسن مورد نیاز برای مردم 
خود هســتند و در این میان نباید از این 
واقعیت غافل شد که تولید واکسن کرونا 
به هیچ عنوان با تقاضای جهانی برابری 
ندارد. همین ماجرا باعث می شود که به 
طور مثال ایران تعدادی واکسن از یک 
کشــور خریداری کرده و حتی پول آن 
را هــم بپردازد و به دلیــل نیاز داخلی، 
دادستانی آن کشور مانع انتقال محموله 

دوم واکسن شود.
در  واکسیناســیون  کندی 

ایران
با توجه بــه ورود اولین محموله 
واکســن کرونا از ســبد کوواکس که 
شــامل ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز واکســن 
آسترازنکا آکسفورد ساخت کره جنوبی 
است، تاکنون یک میلیون و ۴۹۰ هزار و 
۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد ایران شده 
است. نکته قابل توجه این است که این 
تعداد واکســن با توجه به نیاز هر نفر به 
دو دوز، فقط برای ۷۴۵ هزار و ۴۰۰ نفر 
کافی خواهد بود. بر اساس اعام علی 
رضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا تــا روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، 
تعداد ۷۹۰ هزار دوز واکسن وارد شده 
و ۲۵۰ هزار نفر در کشور واکسینه شده و 
حدود ۵۶ هزار نفر نیز دوز دوم واکسن 

را دریافت کرده بودند. 
بنابرایــن می توان گفــت که در 
مجموع تقریبا حدود ۳۰۶ هزار واکسن 
وارداتی اعم از یک دوز و دو دوز تزریق 
شده، تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ تلقیح شده 

است.
هرچنــد آمارها در مــورد تلقیح 
واکسن کرونا در کشور به طور شفاف 
اعام نمی شود، اما همین رقم هم نشان از 
کندی واکسیناسیون کرونا در ایران دارد 
و این در حالی اســت که واکسیناسیون 
از ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در کشــور آغاز شده 

و ادامه دارد.
کندی  دالیــل  عمده تریــن 

واکسیناسیون
البتــه یکــی از دالیــل کنــدی 
واکسیناسیون این است که به طور مثال 
واکســن »اســپوتنیک وی« روسی که 
دو دوز کامــا متفاوت دارد، در برخی 
محموله ها فقط دوز اول ارسال شده و 
بایــد در انتظــار دوز دوم ماند تا هر دو 
دوز واکسن برای یک نفر موجود باشد 

و سپس به یک نفر تزریق شود.
نکتــه دیگر که در مــورد کندی 
واکسیناســیون کرونا مطرح می شود، 
همــان ماجرای رقابــت جهانی برای 
تامین واکســن و همچنیــن روند کند 
تولید در کشــورهای تولیــد کننده به 
دلیل کمبود مواد اولیه است. به هر حال 
جهان در این مســیر سخت پیش بینی 
نشده در حال پیمودن مسیری است که 

نیازها را برطرف کرده و هزینه آن را هم 
دریافت کند. هیچ تولید کننده ای بدون 
دریافــت هزینه و بدون در نظر گرفتن 
مسائل سیاسی و اقتصادی، به نیازهای 
کشورهای دیگر پاسخ نمی دهد و این 

یک حقیقت انکار ناپذیر است.
چشم به راه پایان بهار

از طرفی همه چشــم به راه پایان 
بهار ۱۴۰۰ هســتند. بهاری که ممکن 
اســت واکسن های تولید داخل به مدد 
روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران 
بیایند و این کندی را با ســرعت جبران 
کنند. در این مسیر واکسن های پاستور، 

برکت، رازی و فخرا پیش تاز هســتند. 
واکســن هایی که هر کدام در مرحله ای 
از کارآزمایی بالینی قرار دارند و به نظر 
می رسد واکسن پاستور که با همکاری 
مشترک کوبا تولید شده، زودتر از بقیه 
واکسن ها به چرخه واکسیناسیون کرونا 

در ایران وارد شود.
علی رضا رییسی روز ۱۴ فروردین 
۱۴۰۰ در ایــن زمینه گفــت: احتماال 
واکسن پاستور زودتر از واکسن برکت 
به دســت ما می رســد. در حال حاضر 
واکســن کوو ایران برکت که توســط 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( در حال 

ساخت است در مرحله دوم مطالعات 
بالینی قرار دارد. واکســن پاستور که با 
همکاری مشــترک کوبا ساخته شده 
احتماال تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد 
مرحله سوم مطالعات بالینی خواهد شد 
و هنوز تاریخ دقیقی برای فاز سوم اعام 

نشده است.
واکســن رازی که توسط موسسه 
واکســن و سرم ســازی رازی ساخته 
می شود نیز در فاز یک مطالعات بالینی 
قرار دارد. این واکسن سه دوز شامل دو 
دوز تزریقی و یک دو دوز استنشــاقی 
اســت. واکسن فخرا که توسط وزارت 
دفاع در حال ســاخت است نیز در فاز 
یک مطالعات بالینی قرار دارد. همچنین 
بقیه واکسن های داخلی هنوز کد اخاق 
نگرفته و وارد مطالعات انسانی نشده اند.

رییســی روز ۱۴ فروردین درباره روند 
واکسیناسیون در ماه های آینده نیز اظهار 
کرد: تا تیر ماه ۱۴۰۰ قطعا به تولید داخلی 
واکســن کرونا به صورت نیمه صنعتی 
می رسیم و تا پایان تیر ماه به تولید صنعتی 
می رسیم. تا قبل از آن، واکسیناسیون فاز 
یک که شــامل کادر بهداشت و درمان 
است، تکمیل می شود. همچنین خانه 
سالمندان و گروه های آسیب پذیر مثل 
بیماران صعب العاج واکسینه می شوند. 
از پاییز به بعد هم سایر گروه ها واکسینه 
می شــوند. انتظار این است که تا پایان 
۱۴۰۰ کل گروه هدف را واکسینه کنیم.

سالمندان چشم به راه هوای 

تازه
نکته قابــل تامل در روند عجیب 
واکسیناســیون کرونا در کشور، عدم 
توجه به ســالمندانی است که بسیاری 
از آنها به بیماری های زمینه ای از جمله 
پرفشــاری خون، بیماری های قلبی و 

عروقی، دیابت و غیره مبتا هستند.
بســیاری از سالمندان در این یک 
ســال و چند ماه در منازل مانده و کمتر 
بیــرون آمده اند. این که برخی معتقدند 
»ســالمندان می توانند فعــا در منزل 
بمانند«، ناشــی از القای تفکر نادرست 
اســت. جامعه ایرانی به نفس پدرها و 
مادرها دل گرم اســت و این بی توجهی 
به واکسیناســیون گروه های پرخطری 
مانند ســالمندان و بیماران زمینه ای، بر 
خاف سند ملی واکسیناسیون کووید 
۱۹ رخ داده است. هرچند واکسیناسیون 
در خانه های ســالمندان با همان تعداد 
واکسن هایی که وارد شده بود، آغاز شد 
و ادامه پیدا کرد، اما نکته قابل تامل این 
است که سامت روان جامعه و بسیاری 
از نیروهای جوانی که مشــغول به کار 
هستند، در گرو ســامت سالمندانی 
اســت که در منازل خود حبس شده و 

در انتظار واکسن هستند. 
همــه ما به امید زنده ایم و در طول 
این یک ســال و چند ماه جدال نابرابر 
با ویــروس کرونا، همیــن امید همه 
را زنده نگه داشــته اســت. ولی کندی 
روند واکسیناســیون و تامین واکسن و 
همچنیــن بی تدبیری هایی که منجر به 
شکل گیری خیز چهارم بیماری کووید 
۱۹ در کشور شــده در کنار مشکات 
اجتماعــی و اقتصادی قــرار گرفته و 
وضعیت را ناخوش کرده اســت. با این 
حال باید منتظر ماند تا روزهای روشن 

بدون کرونا از راه برسد.

گروه بهداشت و سالمت- تخم 
مرغ نه تنها منبع کامل تخم مرغ اســت 
بلکــه این ماده غذایی سرشــار از مواد 
معدنی، چربی های ســالم، و ویتامین 
ها برای تقویت سیســتم ایمنی بدن نیز 
محسوب می شود. پروتئین موجود در 
این ماده غذایی کمک می کند تا احساس 
سیری طوالنی مدت کنید ضمن این که 
منجر به حفظ توده عضانی می شــود.

با این حال، تخم مرغ تنها منبع پروتئین 
کامل نیســت و غذاهای فــوق العاده 
دیگری هم هســتند که میزان اسیدهای 
آمینه و پروتئینشان چندین برابر یک عدد 

تخم مرغ است:
لوبیــا: این مــاده غذایی در هر 
نصف فنجان ۶,۶ گرم پروتئین دارد. لوبیا 

منبع گیاهی نادر از اسیدهای آمینه کامل 
و منیزیم است. مصرف این ماده غذایی 
منجر به افزایش ســوخت و ساز بدن، 
تولید انرژی و توسعه عضانی می شود.
نخــود: در هر نصف فنجان و به 
صورت پخته شــده ۷,۳ گرم پروتئین 
دارد. نخود یک غذای عالی برای کسانی 
است که قصد کاهش وزن دارند. نخود 
هورمن اشتها را سرکوب و به شما کمک 
می کند که دچار چربی شکمی نشوید.

خمیر بــادام زمینی: در هر دو 
قاشــق غذاخوری ۸ گرم پروتئین دارد. 
دوز سالم پروتئین منجر به عضله سازی 
و چربی ســازی می شود. اضافه کردن 
بادام زمینــی به نان گندم کامل همراه با 
عســل و گردو و دانه هــای کدو تنبل، 

یک میان وعده عالی برای پیشگیری از 
بیماری های قلبی عروقی است.

موتزارال و پنیر چدار: موتزارال 
در هر اونــس ۶,۳ گرم و پنیر چدار در 
هر اونــس، ۶.۵ گرم پروتئین دارد. این 
پنیرها منابع غنی از پروتئین و سیرکننده 
هستند ضمن این که چربی های سالم، 
کلسیم و ویتامین دی موجود در آنها، به 
حفظ سامت استخوان ها با افزایش سن 

کمک می کند.
نان غالت: در هر دو برش ۸ گرم 
پروتئیــن دارد. نان هــای کامل حاوی 
ویتامین ب، فوالت و ... برای محافظت 

از سامت مغز هستند.
عدس: در هر نصف فنجان ۹ گرم 
پروتئین دارد. مانند تمام حبوبات عدس 

نیز حاوی فیبر فراوان است به به از دست 
دادن ســریع چربی ها کمک می کند. به 
عقیده محققان اسپانیایی کسانی که در 
هفته ۴ هفته یا بیشــتر حبوبات مصرف 
می کننــد، بهبود کلســترول را تجربه 

خواهند کرد.
تخمه کــدو: در هر اونس ۹ گرم 
پروتئین دارد و حاوی فســفر، منیزیم و 
روی است. مصرف تخمه کدو به ویژه 
برای کســانی که می خواهند پوســتی 
درخشــان داشته باشــند مفید است و 
پروتئین موجود در آن به تعمیر ســلول 
های آسیب دیده و بازسازی سلول های 

جدید کمک می کند.
ماست یونانی: در هر ۷ اونس، 
۲۰ گــرم پروتئیــن دارد و منبع غنی از 

پروبیوتیک ها محســوب می شــود. 
مصرف ماست پروبیوتیک به از دست 
دادن وزن و احســاس سیری کمک می 

کند.
گوشــت گاو: پروتئین گوشت 
گاو در هــر اونــس ۹,۱۲ گرم اســت. 
گوشــت گاو یکی از غنــی ترین مواد 

غذایــی حاوی اســیدهای امینه بوده و 
مصرف آن به عضله ســازی کمک می 

کند.
مرغ: سینه مرغ در هر ۳ اونس ۱۶ 
گــرم و ران مــرغ در هر ۳ اونس ۹ گرم 
پروتئین دارد. مرغ نیز یکی از غنی تری 

منابع اسیدهای امینه است.

واکسیناسیون کرونا در ایران با کندی پیش می رود و تقریبا تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر واکسینه شده اند، در عین حال همه چشم به راه 
واردات محموله های جدید و آماده شدن واکسن های تولید داخل هستند تا این قطره ها بتوانند حداقل زندگی را قدری به شرایط عادی برگردانند.

پایان بهار با آغاز واکسیناسیون کرونا

خارش و آلرژی شدید؛ ارمغان مصرف ۹ ماده غذایی

گزینه هایی غذایی که سرشار از پروتئین هستند

ماسک و تهویه از گسترش کرونا جلوگیری می کند

گروه بهداشــت و ســالمت-
مصــرف برخی از غذا هــا باعث بروز 
واکنــش آلرژیک و خــارش در بدن 
فرد می شــود. آلــرژی غذایی یکی از 
بیماری هــای آزار دهنــده اســت که 
بســیاری از مردم را رنــج می دهد؛ به 
گونه ای که اندکی پس از خوردن انواع 
خاصی از غذاها، عائم آلرژی شروع به 
بروز می کند و باعث خارش و تحریک 
پوســت و عائم مختلف می شــود.

بهترین راه بــرای جلوگیری از عائم 
منفــی آلرژی غذایی، از جمله خارش، 
شناسایی آلرژن های احتمالی در رژیم 
غذایی اســت. در ایــن گزارش ۷ ماده 
غذایی که ممکن اســت به عنوان یک 
واکنش آلرژیک باعث خارش شوند، 

معرفی می شوند:
آلرژی سویا

این آلرژی، به دلیل مصرف تمام 

محصوالت ســویا مانند دانه های سویا 
و سس ســویا اتفاق می افتد و یکی از 
آلرژی های غذایی نادر اســت. آلرژی 
ســویا را می تــوان از دوره کودکــی 
تشخیص داد؛ به گونه ای که در نوزادانی 
که از ترکیبات غذایی مبتنی بر ســویا 
استفاده می کنند، مشاهده می شود.عائم 
اندکی پس از مصرف محصوالت سویا 
شــروع می شود و احتمال ایجاد آلرژی 
ســویا برای کســانی که به انواع دیگر 
مواد غذایی ماننــد: آلرژی بادام زمینی 

حساسیت دارند، افزایش می یابد.
آلرژی بادام زمینی

برخــی افراد فکــر می کنند بادام 
زمینی آجیل اســت، اما این یک اشتباه 
رایج اســت. بادام زمینی ممکن است 
منجر به آلرژی شــود که عائمی شبیه 
به حساســیت به آجیل داشــته باشد و 
همچنین می تواند بــا آبریزش بینی و 

سرماخوردگی همراه باشد.
آلــرژی به بادام زمینی فقط به این 

نوع محدود نمی شــود بلکه شامل کره 
بادام زمینی، روغن بــادام زمینی و هر 
محصولی است که حاوی مواد تشکیل 

دهنده آن باشد.
صدف خوراکی

صــدف خوراکی به دســته ای از 
ماهی هــا مانند میگــو و ماهی مرکب 
گفته می شــود که مانند صدف پوست 
سخت دارد. آلرژی به صدف معموالً به 
دلیل نوعی پروتئین موجود در صدف 
معروف به تروپومیوزین است.در موارد 
خفیــف، واکنش آلرژیــک به صدف 
می تواند عائمی مانند کهیر، بثورات و 
خارش ایجاد کند. در موارد شــدیدتر، 
می تواند باعث فشار خون پایین، خس 
خس سینه و حتی آنافیاکسی شود که 

می تواند کشنده باشد.
آلرژی گندم

حساسیت به گندم یا گلوتن برای 
بســیاری از افراد رایج است و این یک 
مشکل دردسر ســاز است، زیرا باعث 
می شــود بیمار از خوردن هر نوع ماده 
غذایــی حاوی این مــاده که از آن مواد 
نشاســته ای زیادی ماننــد: ماکارونی، 
بیســکویت و اکثر انواع نان درســت 
می شــود، پرهیز کند.حساســیت به 
گلوتن جذب مواد مغذی را که به بدن 
وارد می شــود دشوار می کند و این امر 
خطرات زیادی مانند: درد شدید معده، 
مشــکات پوستی و عفونت در بدن را 

به همراه دارد.

شیر گاو
احتمال بروز حساسیت به شیر در 
نوزادان و کودکان بیشتر است و ممکن 
اســت بزرگساالن را نیز درگیر کند، اما 
اغلب با افزایش سن از بین می رود. قرار 
گرفتن در معــرض آن می تواند باعث 
تــورم لب ها، زبــان یا گلو و همچنین 
خارش یا گزگز شــدن دهان شــود. 
همچنین ممکن است منجر به استفراغ، 
اسهال، گرفتگی معده، خس خس سینه 

و آنافیاکسی شود.
تخم مرغ

تخم مــرغ یکــی از رایج ترین 
غذا هایی اســت که ممکن است باعث 
واکنش آلرژیــک در افراد جوان یا پیر 
شود. بیشتر افراد به پروتئین موجود در 
ســفیده تخم مرغ و در برخی موارد به 

زرده تخم مرغ نیز حساسیت دارند.
آجیل و خشکبار

آجیــل از جملــه خوراکی هایی 
اســت که عائم آلرژی خود مانند: درد 
معده، اســهال، حالت تهوع و استفراغ، 
خارش پوســت و تنگی نفس را بعد از 
خوردن نشــان می دهد. این حساسیت 
ممکن است به یک نوع آجیل یا به انواع 

مختلف باشد.
توصیه می شــود فقط از مواردی 
که باعث واکنش های آلرژیک می شوند 
خــودداری کنید؛ زیــرا که آجیل برای 
ســامت کلی قلب و بدن مفید و مهم 

است.

گروه بهداشت و سالمت- نتایج 
نشان می دهد که ماسک و تهویه مناسب 
ممکن اســت راهکاری بهتــر برای 
جلوگیری از گســترش کروناویروس 
در مدارس، مشاغل و سایر محیط های 

داخلی باشد.
مطالعه جدید محققان دانشــگاه 
فلوریــدا مرکزی نشــان می دهد که 
ماسک ها و سیستم تهویه مناسب برای 
کاهش انتشار کووید ۱۹ در کاس های 
درس از فاصله اجتماعی مهم ترند. این 
تحقیق در زمانی حساس انجام می شود 
که مدارس و دانشگاه ها در حال بررسی 

بازگشت به کاس های غیرحضوری 
در پاییز هستند.

»مایکل کینزل«، سرپرســت تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »نتایج این 
تحقیق از آنجا که دستورالعملی در مورد 
چگونگــی درک ایمنی در محیط های 

داخلی است مهم است.«
وی در ادامه می افزاید: »این مطالعه 
نشان می دهد که مسیرهای انتقال هوایی 
در صورت استفاده از ماسک نیازی به 
رعایت فاصله اجتماعی ۲ متر ندارند. 
این نتایج نشــان می دهد که با استفاده 
از ماســک، احتمال انتقــال با افزایش 

فاصله فیزیکی کاهش نمی یابد، از اینرو 
استفاده از ماسک می تواند در افزایش 
ظرفیت در مدارس و مکان های دیگر 

مهم است.«
محققان دو کاس درس با تهویه 
و بــدون تهویه همراه با حضور دانش 

آموزان شبیه سازی کردند.
به گفته محققان، استفاده از ماسک 
در جلوگیری از قرارگیری مستقیم در 
معرض ذرات هوا بسیار سودمند است 
چراکه ماسک ها یک هوای گرم ضعیف 
ایجاد می کنند که باعث حرکت عمودی 
ذرات هوا می شود، بنابراین از رسیدن 

آنها به دانش آموزان مجاور جلوگیری 
می کند.

عاوه بر این، یک سیستم تهویه 
همراه با یک فیلتر هوای خوب، خطر 
آلودگی را ۴۰ تا ۵۰ درصد در مقایســه 
بــا کاس بدون تهویه کاهش می دهد 
چراکه سیستم تهویه، جریان مداومی 
از جریان هوا ایجاد می کند که بسیاری 
از ذرات هــوا را در یک فیلتر گردش 
می دهد و موجب از بین رفتن بخشــی 
از ذرات هــوا می شــود، درحالیکه در 
حالت بدون تهویه، ذرات هوا باالتر از 

جمعیت اتاق جمع می شوند.
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صفحه 11 ۩

نیازمندی اهی روزاهن کیش

انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش
سندیکای صاحبان صنایع کیش 

با تأسف و تأثر درگذشت  برادر گرامی تان را  تسلیت عرض 
نموده از خداوند متعال برای آن شادروان رحمت واسعه 
الهی و برای شما ،  خانواده محترم و همه بازماندگان صبر 

و اجر مسئلت می نماییم.

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای سادات نجفی

مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش
سندیکای صاحبان صنایع کیش

با نهایت تأسف و تأثرمصیبت وارده   در گذشت پدر بزرگوارتان  
حاج محمد رضا انصاری الری را به  جنابعالی و خانواده محترم  
و معزز تســلیت عرض نموده، از درگاه ایــزد منان برای آن 
شــادروان رحمت واسعه و برای جنابعالی، خانواده محترم و 

همه  بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر محمد ابراهیم انصاری الری 
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آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای شماره3 / 400 

شرکت آب و برق کیش

صفحه 2 ۩

نوید بازگشت کیش ایر به کیش
جعفر آهنگران سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در نشست  با انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان  کیش عنوان کرد:

محدودیت های یک هفته ای برای 
فعالیت های پر خطر جزیره کیش 

در سی و هفتمین ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 
در کیش مطرح شد؛

نوروز 1400 
به لحاظ اقتصادی

 برای جزیره 
کیش خوب  بود

سخنگوی ستاد نوروزی کیش : 

گردشگری کیش باید ثبات و دوام 
خود را حفظ کند 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش :

دكه مطبوعات
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