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پنجشنبه  ۲۵دی ۱۳۹۹
 ۳۰جمادیاالول  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۶۲

جـامعـه
در گفت و گوی کیهان با دکتر «طبرسی» فوقتخصص بیماریهای عفونی مطرح شد

اثربخشی واکسن ایرانی در برابر جهشهای ویروس کرونا

روند واکسیناسیون در کشورهای اروپایی
اروپا
به دلیل بیاعتمادی مردم به واکسنهای فایزر
«بی اعتمادی مردم»
و مدرنا با کُندی پیش میرود.
به گــزارش خبرگــزاری میزان،کشــورهای
به «فایزر و مدرنا»
اروپایی که سال نو میالدی را با امید به آغاز فرآیند
دلیل کندی واکسیناسیون
واکسیناســیون کرونایــی از طریق واکســنهای
«فایزر» و «مدرنا» برای غلبه بر بحران بهداشــتی روزافزون خود آغاز کرده بودند،
با چالش عمدهای مواجه شــدهاند که روند مذکور را بیش از حد انتظار ُکند کرده
است .به گزارش یورو نیوز ،لس آنجلس تایمز و فورچون ،در حالی که کارشناسان
بهداشتی ،ریشــهکن شــدن بیماری کرونا را در گرو واکسیناسیون  ۷۰درصدی
جمعیت میدانند ،روند واکسیناســیون در کشــورهای اروپایــی به کندی پیش
میرود .فرانسه ،سرزمین مادری «لوئی پاستور» ،کاشف واکسن ،بیمیلترین مردم
جهان برای دریافت واکســن کرونا را در خود جای داده اســت .در  ۶روز نخست
واکسیناســیون کرونایی در این کشــور ،تنها  ۵۱۶نفر حاضر به دریافت واکســن
شدند که در مقابل جمعیت  ۶۷میلیون نفری آن ،هیچ به حساب میآید .براساس
نظرسنجیهای انجام شــده ،تنها  ۴۰درصد مردم فرانسه قصد دریافت واکسن را
دارند .اگرچه دو عامل سرعت شرکتهای فایزر و مدرنا در تولید واکسن کرونا در
پی کشف آنکه مانع انجام آزمایشهای بیشتر شد و استفاده از فناوری « »RNAدر
تولید واکســنها ،سبب شده تا بیاعتمادی به کارآیی و ایمنی آن کاهش یابد ،اما
دلیل مهمتر دیگری نیز از سوی مردم در بیاعتمادی به این واکسنها وجود دارد.
مردم کشــورهای اروپایی بر این باورند که واکســنهای کشف و تولید شده ،نه به
خاطر کارآیی بلکه به دلیل ســود هنگفت شرکتهای تولیدکننده توسط دولتها
تبلیغ میشوند.
دالیل دیگر مخالفتها با دریافت واکسنهای کرونا اعم از «فایزر» و «مدرنا»
در کشــورهای غربی عبارتند از نگرانی از عوارض جانبی احتمالی واکســن کرونا،
فقدان استراتژی رســمی واضح برای واکسیناسیون ،اطالعات نادرست دولتهای
غربی در مورد مقابله با کرونا مانند غیرضروری بودن استفاده از ماسک ،بیاعتمادی
به دولتها در پی عملکرد نامطلوب در برابر بیماریهای همهگیر مشــابه ،تجارب
ناخوشایند و رسواییهای واکسیناسیونهای قبلی مانند سوءاستفاده دولت از این
بیماریها برای سوءاســتفاده مالی .این عوامل در کنار هم سبب شدهاند که بخش
عمدهای از مردم کشورهای مختلف اروپایی اعتمادی به دریافت واکسنهای کرونا
نداشته باشند .یافتههای نظرسنجیهای « »STEMو « ،»Palacky Olomoucدر این
مورد قابل توجه اســت باالترین نرخ بیاعتمادی در این مورد از کشــور جمهوری
چک گزارش شده است که رقمی میان  ۶۰تا  ۷۰درصد است.

یک زن ســاکن کانادا پس از  ۴۴سال
دوری از خانواده واقعی خود ،آنها را پیدا کرد.
یافتن
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،یکی
از ســاکنان «ورمونت» که از کرهجنوبی به فرزند خانواده حقیقی
خواندگی پذیرفته شده است ،برای اولین بار
پس بعد از  ۴۴سال
از  ۴۴ســال با خانواده واقعی خــود دیدار کرد.
دنیس مک کارتی  ۴۶ســاله و خواهر دوقلویش زمانی که کودک بودند و همراه
با مادربزرگشــان به سفر رفته بودند ،گم شدند .خواهرش« ،سانگ هی» ،سه روز
بعد پیدا شــد ولی «دنیس» ،که نام اصلی او «سانگ-ای» است ،پیدا نشد .پلیس
دنیس را پیدا کرد و به یتیمخانه منتقل کرد .او در شــب کریسمس سال ۱۹۷۶
توســط پدر و مادر آمریکایی خود به فرزندخواندگی پذیرفته شــد .به آنها گفته
شدهبود که دختر کوچک به دلیل بیماری در بیمارستان رها شدهاست .به گزارش
خبرگزاریهای کرهجنوبی ،دنیس در یک برنامه کرهای ثبتنام کرد ه است که در
آن خانوادههای آمریکایی را برای یافتن خانواده اصلی فرزندشان کمک میکند .در
ت  DNAانجام شد و وی توانست خانواده
طول سفر این خانواده به کره جنوبی ،تس 
اصلی خود را پیدا کند .مادر دنیس از سال قبل در این برنامه ثبتنام کرده بود و
در اوایل این ماه تطبیق  DNAانجام شــد .در  ۱۴اکتبر ،دنیس توانست با خانواده
واقعی خود یک تماس به صورت ویدئو کنفرانس برقرار کند ،تماسی که در آن او
توانست خواهر دوقلو و گمشده خود که هرگز او را ندیده بود را ببیند.
کانادا

اخبار کوتاه اجتماعی
انهدام باند  13نفره سارقان خودرو با 400فقره سرقت

پایگاه خبری پلیس -رئيــس پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ از
دستگيري و انهدام باند  13نفره سارقان خودرو خبر داد و گفت :متهمان در
بازجوييها به ســرقت حدود  400دستگاه خودرو اعتراف و بيان داشتند ،در
حوزه تهران ،کرج و قزوين خودروها را سرقت و پس از باز کردن لوازم ،قطعات
و وسايل داخل آنها ،خودروها را در نقاط مختلف رها مي کردند.

انجام تست رایگان کرونا در ایستگاه مترو «شوش»

ایســنا -معاون فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهرهبرداری مترو تهران از
انجام تست رایگان کرونا مسافران در متروی تهران خبر داد و گفت :این طرح
به صورت موقت از ایســتگاه مترو شــوش آغاز شده و بعد از بررسی و کسب
نتایج امکان دارد در سایر ایستگاهها نیز برپا شود .تیمهای اخذ تست سریع تا
 ۲۸دی ماه از ساعت  ۹تا  ۱۳در ایستگاه مترو شوش مستقر هستند.

کاهش آلودگی هوای تهران از جمعه

فارس -مدیرکل پیشبینی و هشــدار سازمان هواشناسی گفت :از اواخر
وقت روز جمعه و همچنین روز شــنبه ،انتظــار داریم با توجه به وزش باد از
غلظت آالیندههای جوی در تهران به ویژه جنوب اســتان تهران و همچنین
استان البرز ،کاسته شود.

سهم  ۱۷درصدی نیروگاهها و صنایع در آلودگی هوا

ایسنا -استاندار تهران با اشاره به سهم  ۱۷درصدی آالیندگی هوای تهران
توســط پاالیشــگاهها ،نیروگاهها و صنایع بر لزوم ارائه جدول خاموشیهای
تهران تأکید کرد.

مالباختگان به سامانه «پلیس من» مراجعه کنند

خبرگزاری صدا و ســیما -فرمانده انتظامی تهــران بزرگ با بیان اینکه
اکنون برای تمامی اموال مکشوفه شناسنامه صادر میشود ،گفت :مالباختگان
به سامانههای «پلیس من» و «گنجینه پلیس آگاهی» مراجعه کنند.

تامین 105دستگاه واگن مترو برای پایتخت
توسط بخش خصوصی

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری تهران گفت :قرارداد تامین ۱۰۵
دســتگاه واگن از طریق مشــارکت عمومی -خصوصی به زودى و براى برای
نخستین بار در تاریخ شرکت متروی تهران ،منعقد خواهد شد.

شرکت تعاونی مسکن آرمان اسکان ایرانیان

آگهی دعوت مجمع عمومی
عادی بطور فوقالعاده

تاریخ انتشار۹۹/۱۰/۲۵ :
(نوبت اول)

بدینوســیله از کلیه اعضاء و سهامداران محترم شــرکت تعاونی دعوت میشود
تــا در مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول که راس ســاعت  16روز
شــنبه مورخ 1399 /12 /02 :در محل شــرکت تعاونی واقع در :تهران خیابان
پاسداران ،خیابان شــهید حمیدکاظمی (گلستان هشتم ) پالک  ،32ساختمان
پارس کالســیک ،طبقه اول ،واحد  4و کد پســتی 1668633776 :تشــکیل
میگردد؛ حضور بهم رسانند.
 -1چنانچه حضورعضوی درمجمع مذکورمیسرنباشد میتواند حق حضور و اعمال
رای خودرا به شخص دیگری واگذارنماید .جهت تایید نمایندگی ،وکیل و موکل
تا یک هفته ازتاریخ انتشاراین آگهی به آدرس صدراالشاره مراجعه نمایند.
 -2متقاضیان کاندیداتوری بازرسی میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت اول شخصاً
با در دست داشتن مدارک عضویت به دفتر شرکت مراجعه وکتباً ثبتنام نمایند.

دستور جلسه:

 -۱استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس
 -۲طــرح و تصویب صورتهای مالی ســال  1398و طــرح و تصویب بودجه
پیشنهادی سال 1399
 -۳انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل
 -۴طرح و تصویب آئیننامه اختیارات ،وظایف و حقوق و مزایای مدیرعامل
 -۵طرح و تصویب دستورالعمل حقوق ،مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات
اعضای هیئتمدیره و بازرسان
 -۶تعیین خط مشی شرکت تعاونی

هیئتمدیره

سرویس اجتماعی-
دکتر «پیام طبرســی» فوقتخصص بیماریهای
عفونی ،ب ا اشاره به روند مثبت تولید و تست واکسن
ایرانی کرونا ،دالیــل علمی ،منطقی بودن ممنوعیت
واردات واکسنهای آمریکایی و انگلیسی را تشریح
کرد.
چندی پیش رهبر معظم انقالب نسبت به خرید واکسن
کرونا از آمریکا ،انگلیس و فرانســه هشــدار دادند و تأکید
کردند که به این کشورها بیاعتمادند و نسبت به واکسنهای
تولیدشده توســط این کشورها خوشبین نیستند ،هر چند
در دســتور رهبر انقالب صریحاً بر موافقت با واردات واکسن
مطمئن از سایر کشورها تأکید شده بود ،بین برخی در داخل
و خارج تالش کردند با تحریف و شیطنت این تدبیر به موقع
رهبر انقالب را اقدامی سیاسی و در تضاد با منافع مردم جلوه
دهند .از سویی محققان و دانشمندان کشورمان توانستهاند
دومین مرحله تســت انسانی واکســن ایرانی کرونا را انجام
دهند و این امید اســت تا بهار سال آینده واکسن ایرانی به
تولید انبوه برسد.
توگویی با دکتر «پیام طبرسی»
در همین ارتباط در گف 
فوقتخصص بیماریهای عفونی ،عضو هیئت علمیدانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،رئیس بخش بیماریهای عفونی
بیمارستان مسیح دانشــوری ،عضو کمیته علمیستاد ملی
مقابله با کرونا و از اعضای ناظر بر تحقیقات واکســن ایرانی
کرونــا ،به زوایای مختلف واکســن ایرانــی و خارجی کرونا
پرداختهایم .دکتر پیام طبرســی دربــاره مراحل تحقیقات
و تولید واکســن ایرانــی کرونا به خبرنــگار کیهان گفت:
دانشــمندان ایرانی از حدود  5 -4ماه پیش تحقیقات دقیق
علمی خودشان درباره کشف واکســن کرونا را آغاز کردند.
در روش دانشــمندان ایرانی ،ابتدا ویروس را سکانس و فعال
کردند و سپس از ویروس غیرفعال واکسن تهیه کردند .پس
از آن واکسن تهیه شده را روی حیوانات آزمایش کردند که
باالی  90درصد موفقیت داشــت .بنابراین اطالعات واکسن
کشــف شده را به سازمان غذا و دارو ارائه کردند و توانستند
پس از مراحل مختلف بررســیهای علمی مجوز الزم برای
ورود به مرحله تست انسانی را کسب کنند.
آمادگی داروسازی «برکت»
برای تولید انبوه واکسن کرونا
طبرســی افزود :همزمان بــا این مســیر ،کارخانجات
داروســازی برکت که در منطقه بینظیر اســت امکانات و
تجهیزاتش را افزایش داده و بهروزرســانی کرد تا بتواند این
واکســن را به تولید انبوه برســاند .طبق اعالم مدیران بنیاد
برکت ،توانایی خطوط تولید واکسنسازی برکت ،تولید 12/5
میلیون دوز واکسن در ماه است .البته که این زیرساخت در
آینده برای تولید ســایر واکسنها نیز کاربردی است و ما را
برای تهیه سایر واکسنها بینیاز خواهد کرد.
وی همچنین درباره تولید مشــترک واکســن کرونا با
کشور کوبا توضیح داد :این همکاری به این صورت است که
مطالعات اولیه در کشور کوبا انجام میشود .پس از پشتسر
گذاشــتن مطالعات و تســتهای اولیه ،تکنولو ِژی ساخت
واکســن به ایران منتقل میشــود تا این واکسن در صورت
موفق بودن به تولید انبوه برسد.
مقاومت واکسن ایرانی
در برابر جهشهای مختلف ویروس کرونا
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،درباره مقاومت
واکســن ایرانی در برابر جهشهای مختلف ویروس کرونا از

جمله کرونای انگلیســی گفت :از آنجایی که فناوری ساخت
واکسن ایرانی بر پایه ویروس غیرفعال است از نظر تئوری این
امکان وجود دارد که بتواند در مقابل تمامی جهشهای کرونا
مقاوم باشد اما در فاز عملی باید تست شود .دیگر واکسنها
نیز همیــن وضعیت را دارند ،از جمله واکســنهای فایزر و
مدرنا که بر پایه  mRNAســاخته شدهاند تنها در فاز تئوری
مدعی مقاومت در برابر تمامی جهشها هســتند و هنوز در
عمل این ادعا اثبات نشده است.
علت مخالفت برخی با بینیازی ایران از
واردات دارو و واکسن ،قطع شدن سودشان است
طبرســی در پاســخ به این پرســش که با این تفاسیر
دلیل جوسازیها و هوچیگریها علیه واکسن ایرانی را چه
میدانید؟ ،بیان کرد :مخالفت عدهای با خودکفا شدن ایران
در صنعت واکسنسازی بهخصوص واکسن کرونا جالب توجه
است .ما در مدت شیوع کرونا در ایران دیدیم که با وجود به
خطر افتادن جان هموطنان اما تحریم هســتیم و به ما دارو
ندادند ،اما این تحریمها ســبب شــد تا بتوانیم داروهایی را
که روزهای نخست بهدلیل تحریمها نداشتیم را تولید کنیم
از جمله دارو رمدســیور و اکتمرا که امروز با قیمت پایینتر
در حال عرضه شــدن است و همین مســئله موجب بسته
شــدن بازارهای آزاد و سیاه شد .طبیعی است که عدهای از
واردات دارو و واکسن سود میبرند و زمانی که دارو و واکسن
وارداتی محدود باشد قیمتها باالتر و عرضه نامطمئن خواهد
بود .در مقطعی اکتمــرا با قیمت  70میلیون تومان در بازار
ناصرخسرو به مردم فروخته میشد اما امروز با تولید انبوه و
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتن قیمت بسیار بسیار پایینتر
آمده و جو بازار سیاه داروهای کرونا خاموش شده است.
پوشش کامل واکسیناسیون در کشور
نیازمند تولید انبوه واکسن داخلی است
وی با این توضیح که نیاز ما برای واکســینه شدن مردم
کشــورمان با یک میلیون یا دو میلیون دوز واکسن وارداتی
برطرف نمیشود ،افزود :ما برای رسیدن به  100میلیون دوز
واکســن باید به تولید داخلی روی بیاوریم تا بتوانیم به 50
میلیون نفر 100 ،میلیون دوز واکسن تزریق کنیم .بنابراین
واردات یک میلیون و دو میلیون و حتی  15هزار دوز واکسن
هدیه که اشتباهاً  150هزار اعالم شده بود حلکننده مشکل
نیست.
دالیل علمی منع واردات
واکسنهای آمریکایی و انگلیسی
عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا در ادامه
درباره اظهارات اخیر رهبــر معظم انقالب درباره ممنوعیت

خرید واکسنهای آمریکایی و انگلیسی ،گفت :حتماً ایشان
که افــق دید باالیی دارند نکاتی را مدنظــر قرار دادهاند که
به این نتیجه رســیدهاند .من هم بهعنوان یک فرد علمی و
متخصص در این حوزه باید بگویم واکسنهای فایزر و مدرنا
همانطور که اعالم شــده در فاز مطالعاتی موفق بودهاند اما
چند نکته درباره اســتفاده از چنین واکسنهایی وجود دارد
که باید به آنها توجه شود.
عوارض طوالنیمدت واکسنهای آمریکایی
و انگلیسی مشخص نیست
طبرسی در تشریح دالیل علمی لزوم احتیاط در واردات
واکسنهای آمریکایی و انگلیسی کرونا اظهار داشت :نخست
اینکه تاکنون واکســنی با چنین تکنولــوژی ( mRNAژنی)
ساخته نشــده ،بنابراین عوارض طوالنیمدت آنها مشخص
نیســت ،از سوی دیگر مدل غربیها در تولید واکسن به این
صورت اســت که هیچگونه مســئولیتی بهعهده نمیگیرند،
البته این مســئله درباره واکســنهای قبلی به این صورت
بود که هیچ واکســنی زودتر از چهار تا پنج سال به استفاده
عمومی نمیرســید اما اکنون به دلیــل کرونا  6ماهه مجوز
تولید انبوه را کســب کردهاند امــا هیچکس نمیداند که دو
سال دیگر این واکســنها چه پیامدهایی خواهند داشت و
هرگونه ادعایی درباره امن بودن آنها باید از نظر علمی مورد
بررسی قرار بگیرد.
انتشار خبرهای متعدد درباره عوارض کوتاهمدت
واکسنهای آمریکایی و انگلیسی در رسانههای دنیا
وی دربــاره دومین نکته احتیاطی درباره واکســنهای
آمریکایی و انگلیسی گفت :خبرهای متعددی درباره عوارض
کوتاهمدت این واکســنها در رســانههای دنیا منتشر شده
اســت ،از جمله جان باختن برخی از افــراد دریافتکننده
واکسن ،این خبرها را ما نمیگوییم.
خطر استفاده واکسنهای آمریکایی و انگلیسی
در کشورهایی همچون ایران با فراوانی آلرژی
رئیس بخش بیماریهای عفونی بیمارســتان مســیح
دانشــوری ادامه داد :اخیرا ً مقالهای در مجله نیچر منتشــر
شده درباره اســتفاده از این واکسن در برخی از بیماران که
بیماریهای زمینهای دارند از جمله در بیمارانی که سیستم
ایمنی آنها ضعیف اســت مشــکالتی را ایجاد و واکنشهای
خودایمنی را بیشــتر میکند .از سوی دیگر با توجه به بیان
نامناسب بودن این واکسنها برای افراد دارای آلرژی و نگاهی
به جامعه خودمان که درصد قابل توجهی از افراد دچار آلرژی
هستند ،این واکسن میتواند برای آنها دردسرآفرین باشد و
التهابات آنها را بیشتر کند.

هشدار پزشکان فرانسوی
درباره سرطانزا بودن واکسنهای آمریکایی
طبرســی افزود :ســومین نکته که تاکنــون کمتر به
آ ن اشــاره شــده این اســت که تعدادی از پزشکان معروف
فرانسوی نســبت به ســرطان زا بودن چنین واکسنهایی
هشــدار دادهاند به همین جهت کشــور فرانسه با احتیاط
از واکســنهای مبتنــی بــر فنــاوری  mRNAاســتفاده
میکند.
تولید واکسن با تکنولوژی ممنوعه
وی درباره تکنولــوژی  mRNAدر تولید واکســنهای
آمریکایی گفت :این تکنولوژی جدید نیســت اما اســتفاده
از آن در واکسنسازی جدید اســت .این تکنولوژی از سال
 1987مورد اســتفاده قرار گرفته امــا در مقطعی اروپاییها
اســتفاده از آن را ممنــوع کردند چرا که منجــر به ایجاد
ســرطان شــده بود .اما در شــرایط کنونــی بهدلیل ویژه
بودن شــرایط و عبور از پاندمی و پشتســر گذاشتن مرگ
روزانه چند هزار انســان دوباره به ســمت اســتفاده از این
تکنولوژی آمدهاند اما مســئله این اســت که این واکسنها
امتحان خودشــان را در درازمدت پس ندادهاند و مشــخص
نیست طی ســالهای آینده عوارض استفاده از واکسنهای
مبتنی بــر ایــن تکنولوژی تا چــه حد جوامــع را درگیر
خواهد کرد.
خودداری  60درصد از کادر بهداشتی آمریکا
از تزریق واکسن تولید این کشور
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان کرد :احتیاط برخی از کشورها از جمله ما در استفاده
از چنین واکسنهایی در حالی است که بر اساس اعالم رسانه
دیلــی میل ،در برخی از ایالتهــای آمریکا  60درصد کادر
بهداشــتی و درمانی حاضر نشدهاند که این واکسن را تزریق
کنند.
عالوهبــر ایــن بهعنوان مثال در کشــو ر ترکیــه نیز از
این واکســنها اســتقبال نشــده و بیشــتر به واکسنهای
چینــی تمایــل دارند چــرا کــه عــوارض طوالنیمدتی
واکســنهای  mRNAمشــخص نیســت .اما واکســنهای
تولیــدی خودمان یا واکســنهای چینی و حتی واکســن
مشــترک با کوبــا از تکنولوژیهایی اســتفاده شــده که
پیشتر در ســاخت واکســنهای دیگر مــورد کاربرد قرار
گرفتــه و عوارض احتمالی آنها مشــخص و قابل پیشبینی
است.
راه مهار کرونا
دکتر طبرســی در ادامه درباره دورنمای وضعیت شیوع
کرونا در کشــور اظهار داشت :اگر محدودیتهایی که وجود
دارد را ادامه دهیم و ســریع به ســمت بازگشاییها نرویم،
میتوانیم شیوع کرونا را مدیریت کنیم البته وضعیت آلودگی
هوا مزید بر علت خواهد بــود ،اما اگر گارد دفاعیمان را باز
کنیم ممکن اســت به شــرایط یکی دو ماه پیش بازگردیم
و تعــداد جانباختهها کــه به زیر  100نفر رســیده دوباره
به مــرز  500نفر برســد! با چنین شــرایطی بعید اســت
دچار پیک شــویم و اگر روند افزایشــی شــود قابل کنترل
است.
وی خاطرنشان کرد :انشاءاهلل پس از تولید انبوه واکسن
در ســال آینده به سمت واکسیناسیون عمومی میرویم که
با برنامهریزیهای صورت گرفته میتوانیم از نیمه دوم سال
 1400به سمت مهار ویروس کرونا حرکت کنیم.

وزیر بهداشت:

بهار آینده واکسن داخلی کرونا را با اطمینان در خدمت مردم قرار میدهیم
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد :همانطور که
قول دادیم ،در بهار آینده واکســن داخلی را هم با
اطمینان و خیال راحــت در خدمت مردم عزیز قرار
دهیم.
به گزارش وبدا ،ســعید نمکی در نشســت خبری که
دیروز در رصدخانه طرح شــهید ســلیمانی برگزار شــد با
بیان اینکه تعداد مرگ و میر مبتالیان کرونا در کشــورهای
اروپایی و آمریکایی طی روزهای گذشــته به شدت باال بود،
اظهارداشت :متاسفانه طی  24ســاعت گذشته چهار هزار
و 281نفــر در آمریکا ،هزار و  243نفــر در بریتانیا ،هزار و
 109نفر در برزیل ،هــزارو  106نفر در آلمان 616 ،نفر در
ایتالیا 452 ،نفر در فرانســه 408 ،نفر در اسپانیا و  171نفر
در ترکیه در پی ابتال به کرونا جان خود را از دست دادهاند.
نمکی ادامه داد :علیرغم همه فشــارها و مشکالتی که
این ویروس به جهان تحمیل کرد ،تعداد مرگ و میر ناشی
از کووید  19در کشور به کمتر از 100تن کاهش پیدا کرده
است.
وی با اظهار تاســف نسبت به شرایط بیماری در استان
مازندران به سفر چند روز گذشته خود به این استان اشاره
و عنوان کرد :متاســفانه طی شبانهروز گذشته  21هموطن
ما در این استان به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست
دادهاند.
وزیر بهداشت گفت :شــهرهای ساری ،آمل ،قائمشهر،
فریدونکنار و نکا در اســتان مازندران و دو شــهر کردکوی
و بندگز در استان گلستان از شهرهای قرمز کشور هستند.
کارگران فصلی که برای چیدن مرکبات از استان گلستان به

مازندران سفر کرده بودند در راه برگشت ویروس را منتقل
کردند و دو شــهر استان گلستان هم در وضعیت قرمز قرار
گرفتند که با تالش مسئوالن استانی شرایط بیماری در حال
تثبیت است.
موارد شناسایی کرونای انگلیسی در کشور
همان  5مورد قبلی است
نمکی با اشــاره به ویروس جهش یافته اروپایی با منشا
انگلیســی و بریتانیایی خاطر نشــان کرد :به جز پنج مورد
اعالمی ،گزارشــی از ابتالی جدید به این ویروس در کشور
دریافت نشده است .با بررسیهای صورت گرفته خوشبختانه
ویروس جهش یافتهای در استان گلستان هم مشاهده نشده
است.
مشاهده خیز جدید موارد سرپایی کرونا
در کشور
وی ضمن هشــدار به مردم به دلیــل امکان بروز خیز
جدید بیماری در کشور ،یادآور شد :هموطنان توجه داشته
باشــند با کاهش آمار مرگ و میر ،مبتالیان و بستریهای
ناشــی از کرونا دچار ســاده انگاری و عادی پنداری نشوند.
مــواردی از خیــز جدید بیماری در برخی نقاط کشــور به
خصوص در موارد سرپایی دیده میشود که میتواند منجر
به افزایش تعداد بستری و مرگ و میر شود.
وزیربهداشــت تاکید کرد :هرگونه ساده انگاری چه در
مســئوالن و چه در مردم باز هم مــا را وارد فاز خطرناکی
خواهــد کرد .بــا آنچه از رونــد بیماری در دنیــا دریافت
میکنیم همانگونه که ارتفاع فاز ســوم بیماری در کشور ما
بلندتر و ســهمگینتر بود خدای ناکرده اگر موج چهارم ما

معاون دادستان کل کشور:

 ۷۳هزار سایت قمار ،فیشینگ و کالهبرداری
با گزارشهای مردمی فیلتر شده است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی
گفت :از شهریور امسال و پس از ایجاد درگاهی ویژه
به منظور دریافت گزارش قمارخانههای مجازی تاکنون
 ۷۳هزار ســایت قمار ،فیشینگ و کالهبرداری که با
گزارش مردمی شناسایی شدهاند فیلتر شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،جواد بابایی با اشاره
به اقدامات دســتگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و
کالهبرداری ،اظهارداشــت :از شهریور  ۱۳۹۹و پس از ایجاد
درگاهــی ویژه به منظــور دریافت گــزارش قمارخانههای
مجازی در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه و همچنین ایجاد شناســهای در پیام رســانهای
اجتماعی داخلی برای دریافت گزارشهای مردمی ،بر اساس
گزارشهای ثبت شده تاکنون  ۷۳هزار سایت قمار ،فیشینگ
و کالهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شدهاند فیلتر

شده اســت .بابایی ،ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال
این گزارشها ،اعالم کرد که مسدودســازی تارنماهای قمار
و شــرط بندی و کالهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق
میافتد.
چنــدی پیش معاونــت فضای مجازی دادســتانی کل
کشــور طی اطالعیهای اعالم کرد که امکان دریافت گزارش
ســایتهای قمار ،شــرط بندی و فیشــینگ در بستر پیام
رسانهای داخلی از جمله بله ،سروش ،ایتا و گپ و همچنین
روبیکا را برای مســدودســازی فوری و آنــی و همچنین
سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش
دهندگان از طریق نام کاربری  @netreportفراهم شده است
و افراد میتوانند در پیام رسانهای ذکر شده نسبت به ارسال
محتوای مربوط به فیشینگ ،قمار و شرط بندی اقدام تا پس
از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

را درگیــر کند ،قطعا با چالش بزرگی مواجه خواهیم شــد
به همیــن دلیل مردم در حفظ این دســتاورد ما را کمک
کنند تا روزهای بهتری داشته باشیم .اگر تعداد مرگ و میر
در مازنــدران اینگونه نبود به آمــار 50مورد در روز نزدیک
میشدیم.
آمادگی بانک مرکزی
برای تامین ارز واردات واکسن کرونا
نمکی با تاکید بر اینکه برای تهیه واکسن کرونا از منابع
معتبر علیرغم بحثهای موجود در کشــور تالش میکنیم،
گفت :ما در وزارت بهداشــت موضوع واکسن را تنها با نگاه
کارشناسی و با ارائه گزارشهای کارشناسی ،خدمت تصمیم
گیرندههای رده باالی نظام جمهوری اسالمی و بدون توجه
به هر پدیده غیرکارشناسی ،دنبال میکنیم.
وی افــزود :در جلســه دیروز هیئت دولــت موضوع را
طــرح کردیم و بانک مرکزی از طــرف رئیسجمهور برای
تهیه واکسن از منابع مشخص شده مکلف شد ،خوشبختانه
پروتکلهای تزریق واکسن را هم تدوین کردهایم.
فاز سوم واکسن مشترک را با دقت و وسواس
آغاز خواهیم کرد
وزیر بهداشــت با بیان اینکه در زمینه واکســن داخلی
هــم آنچه کــه در مجموعه مطالعه بالینی انجــام دادهایم،
بســیار موفق بوده است ،درباره کار مشــترک ایران و کوبا
برای ســاخت واکســن گفت :علیرغم برخی جوسازیها ما
در کوبا قدرتمندی ساخت واکسن را سالهاست به صورت
مشترک دریافت کردهایم؛ واکسن «هپاتیت بی» که بیش از
20سال اســت در کشور استفاده میشود یک کار مشترک

بین انســتیتو پاستور و کوبا اســت ،همچنین پروژه تولید
واکســن پنوموکوک را چندین سال است که با کشور کوبا
آغاز کردهایم.
نمکی ادامه داد :خوشــبختانه واکســن کرونای تولید
مشترک بعد از فاز مطالعات حیوانی ،فاز اول و دوم بالینی را
در بیرون از کشور پاس کرده و قرار است آن را در پاستور به
صورت مشترک بسازیم .قراردادی را هم آماده کردیم و فاز
سوم را با دقت و وسواس آغاز خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کــرد :همانطور که قول دادیم ،در
بهار آینده واکســن داخلی را هم با اطمینان و خیال راحت
در خدمت مردم عزیز قرار دهیم.
واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا
تاکنون عوارضی نداشته است
رئیسانستیتوپاســتور ایران اظهارداشت :فاز اول و دوم
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا که به صورت مشترک با کوبا
در حال تولید است ،تاکنون هیچ عارضهای نداشته است.
علیرضا بیگلری با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی
این واکسن مشترک به صورت همزمان در دو کشور شروع
خواهد شــد ،به خبرگزاری مهر گفت :انستیتو پاستور ایران
در سال گذشته با کشور کوبا ،همکاری برای ساخت واکسن
«ذات الریه کودکان» را آغاز کرد.
بیگلری ادامه داد :واکسن کرونایی که با همکاری کوبا از
 6-5ماه گذشته آغاز شده و در مرحله کارآزمایی بالینی بوده
منطبق بر «واکسن ذاتالریه کودکان» است.
وی افزود :این واکسن ،بسیار ایمن بوده و تاکنون هیچ
عوارضی نداشته است.

درمان یک میلیون و  ۹۴هزار نفر از بیماران

موارد شناسایی شده کرونا در ایران
از  ۱/۳میلیون نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه موارد
شناســایی شــده کرونا در ایران از  ۱.۳میلیون نفر
گذشت ،گفت :یک میلیون و  ۹۴هزار نفر از بیماران،
بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
به گزارش وبدا ،سیماسادات الری دیروز اظهارداشت :از
 23تا  ۲۴دی ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۶هــزار و  ۳۱۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی شد که  ۶۵۳نفر از آنها بستری شدند.
الری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور
به یک میلیون و  ۳۰۵هزار و  ۳۳۹نفر رســیده است ،افزود:
متاســفانه در طول این مدت ۹۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۶
هزار و  ۴۵۷نفر رسید.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تا کنون یک میلیون و
 ۹۴هزار و  ۳۸۸نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیــص شــدهاند ،ادامه داد :چهــار هــزار و  ۴۶۹نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری
تحــت مراقبت قرار دارند ،ضمن اینکــه تا کنون  ۸میلیون
و  ۳۱۶هزار و  ۳۷۵آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور
انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر
و بر اســاس آخرین تحلیلها ۷ ،شهرســتان ســاری ،آمل،
فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در اســتان مازندران و بندرگز و
کردکوی در اســتان گلســتان در وضعیت قرمز قرار دارند،
گفت ۳۰ :شهرســتان در وضعیت نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان
در وضعیت زرد و  ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تشکر بیش از  10هزار پرستار از مواضع رهبر انقالب در مورد واکسن کرونا و حوزه سالمت
بیش از  10هزار پرستار با امضای پویش «سپاس
رهبرم» حمایت خود را از مواضع حکیمانه ،مقتدرانه
و افتخارآفرین رهبر انقالب در مورد واکسن کرونا و
نیز مسائل زیربنایی حوزه مراقبتهای پرستاری و
سالمت اعالم کردند.
به گزارش خبرگــزاری فارس ،در متــن این پویش
آمده اســت« :ما پرســتاران نه تنها از مواضع اخیر رهبر
معظم انقالب در زمینه واکسن کرونا و نیز مسائل اساسی
حوزه پرســتاری و زیربناهای عظیم نظام سالمت حمایت
میکنیــم بلکه خود را مجــری ،مدافع و عامل به فرامین
و منویات رهبر عزیزمان میدانیم و میدانیم که واکســن
به طور عام عامل پیشــگیری اســت اما واکســن داخلی
کرونا در این شــرایط عامل «افتخار و اقتدار ملی و عامل

تضمین سالمت آحاد ملت و به ویژه نیروی انسانی درنظام
سالمت» است.
مواضعحکیمانه؛دلسوزیوتوجهویژهرهبرمعظمانقالب
به دانشــمندان تولید واکسن؛ سالمت تضمین شده آحاد
مردم و توجه و تاکید ایشان به رسیدگی تخصصی به تعداد
و شرایط سرمایه انسانی در حوزه مراقبتهای پرستاری؛
عامل اصلی پیشران ،پیش برنده و «موتور محرکه قدرت
ما میتوانیم» است.
بنابرایــن با تمام وجود به معظمله و مواضع حکیمانه
ایشــان افتخار و حمایت میکنیم و به خود و آحاد ملت
عزیز ایران برای داشتن چنین رهبر دلسوز ،زمانشناس و
مقتدری تبریک میگوییم.
همانطــور کــه بارهــا گفتهایــم ،ما پرســتاران و

امضاءکنندگان این پویــش در خط مقدم مبارزه با کرونا
هم به عنوان خاکریز دفاع از سالمت مردم و هم به عنوان
مجاهدین لبه جلویی میــدان نبرد؛ محافظت از حیات و
سالمت مردم را با تمام وجود به گونهای به عهده میگیریم
تا همکاران عزیزمان در حوزه ســاخت واکسن داخلی به
موفقیت کامل و تضمین شده برسند و نیز مسئوالن حوزه
تامین واکســن از سایر کشورها به مطمئنترین و بهترین
آنها دست یابند.
بیشک برای ما که یک سال است در جبهه مبارزه با
کرونا جان خویشتن را سر دست گرفتهایم ،ورود واکسن
به کشــور را با هدف تکمیل شــدن پروژههای تحقیقاتی
بیگانگان؛ ننگــی تاریخی میدانیم و از همه مســئوالن
میخواهیم جــان یکایک مردم عزیــز را مثل جان خود

و اعضای خانواده خــود بدانند و تا به بهترین محصوالت
دست نیافتهاند ،اجازه ورود ندهند.
همچنیــن از آنجا کــه در فصل بودجه هســتیم ،از
مجلس انقالبی و محترم انتظار میرود براییکایک مواضع
حکیمانــه ،مقتدرانه و افتخارآفریــن رهبر معظم انقالب
تا آنجــا که نیاز به پشــتوانه محکم ،بودجــه و امکانات
اجرایــی دارد ،از هیچ کمکی فروگــذار نکرده و برای هر
کدام از منویات معظمله اعتبارات الزم را در بودجه 1400
پیشبینی کنند و دولت محترم نیز در اجرای آنها لحظهای
تردید و تعلل به خود راه ندهد ،تا به فضل و رحمت الهی با
رسیدن به حاصل دستاوردهای داخلی میهن اسالمیمان
چشــممان فقط به فکر ،مغز و ســرپنجه افتخارآفرین و
عملکرد جوان ایرانی باشد ،نه به خارج از مرزها» .

نگاه

چرایی نه به واکسن
آمریکایی  -انگلیسی کرونا

* دکتر حمیدرضا عزیزی فارسانی
 -1بیمــاری کرونا به عنوان یک بیمــاری نوپدید ،بهطور مداوم عالئم و
عوارض جدیدی از خود نشان میدهد ،به همین قیاس واکسن آن بهخصوص
واکســنهای نسل جدید یعنی واکســنهای ژنتیکی مانند واکسن (mRNA
تولید شرکت فایزر ،مادرنا و )...میتواند ،عوارض ناشناخته و گاه جبرانناپذیری
به جای بگذارد و هنوز حتی زمان الزم برای مشــخص شــدن کامل عوارض
کوتاهمدت این واکســنها نیز سپری نشده است؛ مالحظه میفرمایید که در
کشورهای سازنده اینگونه واکســنها اعم از آمریکا و انگلیس نیز ،علیرغم
شروع واکسیناسیون برای برخی گروههای پرخطر و کادر درمانی ،بسیاری از
افراد با وجود وضعیت وخیم و رکوردشــکنی آمار مرگ و میر ،بهدلیل همین
شبهات و عوارض احتمالی حاضر به تزریق واکسنهای مذکور نیستند.
 -2با توجه به نوظهور بودن واکسنهای نسل سوم یا ژنی ،هنوز نمیتوان
از احتمال ایجاد عوارض جانبــی بلندمدت مانند ایجاد تغییرات اپیژنتیکی
در ســلولهای بدن انسان توســط آنها ،مطمئن بود ،چرا که هنوز مطالعات
بلندمدت چندساله درخصوص اینگونه واکسنها انجام نشده است.
 -3ابهامات جدی و قابل تامل درخصوص سیر اعطای تاییدیههای رسمی
به واکســنهای تولیدی شرکتهای آمریکایی وجود دارد ،چنان که حتی به
اذعان رســانههای آمریکایی ،مسئولین ســازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
برای تایید برخی از این واکسنها از سوی مسئولین کاخ سفید شدیدا تحت
فشــار قرار گرفتهاند .این شرایط ،لزوم اتخاذ احتیاط عاقالنه را بیش از پیش
گوشزد میکند.
 -4آیا منطقی اســت ،از کسانی که خونهای آلوده به ویروس ایدز را به
ما هدیه دادند و داروهای ضروری مورد نیاز بیماران کشور ما (مانند بیماران
ســرطانی) را به بهانه تحریمهای ظالمانه ،از ملت ایران دریغ کردهاند و حال
به ناگهان دایه دلســوزتر از مادر شــوند و واکســن بهصورت هدیه و خیریه
دریافت شــود؟ آیا سادهانگاری نیست که جان و سالمت مردم عزیزمان را به
عنوان نمونه آزمایشگاهی ،برای آزمایش و بررسی کارایی واکسن بر روی یک
جمعیت خاص ،در اختیار سازندگان واکسن آمریکایی یا انگلیسی قرار دهیم،
آن هم دولتهایی که طی چند دهه اخیر به انحاء مختلف اثبات کردهاند که
کمترین حرمتی برای سالمت و جان ایرانیان قائل نیستند؟
 -5تجربه تلــخ داروهای بیاثر و ناکارآمدی مانند رمدزیویر و فاویپراویر
که بهعنوان نسخه شفابخش کرونا طی  10ماه اخیر میلیاردها دالر به جیب
شــرکتهای دارویی ریخت و اتفاقا تاییدیه  FDAآمریــکا و یا  WHOرا نیز
داشت ،ثابت کرد نباید مقهور هیاهو و سیاهبازیهای جریانات ب ه ظاهر علمی
و مافیای دارویی شد.
 -6با در نظر گرفتن خطاهای علمی احتمالی بهویژه در مواقع اضطراری
و تعجیل در ســاخت این واکســنها ،وجود تردید جــدی در مورد کارایی
واکســنهای تازه به بــازار آمده در مقابل جهشهای مکــرر ویروس کرونا،
وجود ابهام درخصوص بازه ایمنیزایی واکســن و نیز مجهول بودن عوارض
درازمدت این واکسنها عالوه بر عوارض فوری که تاکنون نشان دادهاند (اعم
از مــوارد فوت احتمالی و یا ابتال به عوارض گوناگون گزارش شــده)؛ موثر و
ایمن بودن واکسنهای فوق زیر سوال است .امروزه بیوتروریسم امری خیالی
و ذهنی نیســت؛ نظر به اینکه شواهد مســلم عینی از این شیطنتها و نیز
تســت محصوالت دارویی و واکسنها در کشــورهای آفریقایی و جهان سوم
نیز وجود دارد.
در ضمن ایران در حوزه پزشکی و محصوالت دارویی جایگاه باال و سابقه
درخشانی در صنعت تولید واکسن دارد .با توجه به ابهام در بازه ایمنی القایی
تمامی واکســنهای کرونا و احتمال احتیاج به تکرار واکسن ،تولید واکسن
ایرانی ،برای پوشــش نیاز باالی جمعیت داخلی یک ضرورت اســت و عالوه
بــر ایجاد افتخار و غرور ملی ،میتواند زمینه صادرات و فروش به بخشــی از
جمعیت جهان را هم داشته باشد.
تحریمها به هر حال یک واقعیت تلخ عینی است و تا قبل از رهنمود مهم
مقام معظم رهبری نیز ،در مسیر انتقال ارز و یا در اولویت قرارگیری ایران در
لیســت خرید واکسن ،موانع جدی وجود داشته است؛ فلذا تالشهای ارزنده
دانشمندان و محققان داخلی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد و از
وارد کردن واکسن از کشورهای غیرقابل اعتماد خودداری شود.
امید است مسئوالن کشور به فضل الهی ،تدابیر عالمانه و همگرایی ملی
و به دور از فضاسازیهای سیاسی دشمنان خارجی و سادهاندیشیهای برخی
از عوامل داخلی ،مسئله واردات ،تولید و توزیع واکسن کرونا را به مطلوبترین
وجه ممکن انجام دهند.
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* عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خبرهایی از بازداشت
شهرداران مناطق  2و  8تهران

برخی خبرهای منتشــر شده از بازداشت شــهرداران مناطق  ۲و۸
شهرداری تهران حکایت دارد.
آنطــور که دیروز خبرگزاری فارس اعالم کرد ،یکمنبع مطلع در شــهرداری
تهران به این خبرگزاری گفت :مهناز استقامتی شهردار منطقه  ۲و رحمانی شهردار
منطقه  ۸بازداشــت شدند .البته بر اساس شنیدهها افراد دیگری هم در مناطق  ۲و
 ۸دســتگیر شدند ،هنوز از جزییات این دستگیری خبری به دست نیامده است .در
همین حال رئیسشورای شــهر تهران درباره ماجرای دستگیری شهردار منطقه ۲
گفت :شهردار منطقه  ۲به دادگاه احضار شده است .محسنهاشمی افزود :بر اساس
پیگیریهایی که من انجام دادهام خبر دستگیری صحیح نیست ،ماجرا در حد احضار
بوده و جزییاتی در مورد علت این موضوع هنوز به دستمان نرسیده است .از سوی
دیگر شهردار تهران در واکنش به خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲و  ۸در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی نوشت« :مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد
با فساد پیشتاز و پیش قدم بوده است و همانگونه که بارها اعالم کردهایم در صورت
کشف اسناد فساد و یا دالیلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی
صالح شهرداری تهران تابع قانون است و سریعاً وارد عمل خواهد شد.معتقدم فساد
در هر دوره مدیریتی و توســط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند
در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد.تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری
و تالشهای مدیران در این شرایط نباید تحتالشعاع این موارد قرار گیرد».

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

بهترین استرس دنیا

میالد حســنی« :یکی از بهترین استرسهای دنیا استرس مجلس روضه
گرفتنه؛ هر کاری از دستت برمیاد میکنی تا مجلس خوب بشه ولی آخرشم
میبینی تو هیچکارهای ،خودشون همه کارارو اوکی میکنن».

آدرس جهنم

سید عباس موسوی(سخنگوی
ســابق وزارت امورخارجه) پس از
مرگ «شلدن ادلسون» میلیاردر
آمریکایی و صهیونیست ضدایرانی
و در آستانه خداحافظی ترامپ با
کاخ سفید با انتشــار این عکس
نوشت« :جهنم دقیقا اونجاست!»

جمهوری اسالمی همچنان ایستاده است

مجید بامری« :ادلسون که میخواست کشورمان را با بمب هستهای نابود
کندُ ،مرد و «بدنش هم به زودی زیر خاک ،خوراک مار و مور خواهد شــد و
جمهوری اسالمی همچنان خواهد ایستاد».

چرا برق قطع میشه؟

امیر« :مازوتســوزی نتیجه عقبانداختن تولید برق از صنعت هستهایی
هستش .مازوتی که هم نفسگیر است .امروز که صنعت هستهای نیست ،هم
برق نیست هم نفس کشــیدن .بماند که صنعت هستهای به همراه خودش
تولید فناوری و پویایی انواع صنعتهارو خواهد داشت».

عجب استداللی

محمدرضا شــهبازی« :اینکه آمریــکا  30-40برابر ایران کشــته روزانه
کرونا دارد ،بخاطر این اســت که جمعیتش  5-4برابر ایران است و ربطی به
سیســتمش ندارد و اینکه انگلیس با جمعیتی کمتر از ایران 5-4 ،برابر ایران
کشته روزانه دارد هم ...عه برق رفت!»

