
 وقتی تاریخ بصری
 یک شهر  فرو می ریزد

مرگ معمایی آیالر 
روی پشت بام 

خانه شان

 سفره داری
  در گلستان

یاریگراِن روزهای 
سخت

ورزشکاران ایرانی 
در ردیف اول صف 

کسن کرونا دریافت وا

خانه زند نوابی که براساس حکم دیوان 
ج شده  عدالت  از فهرست میراث ملی خار

است، با اصرار مالک  به تخریب کامل نزدیک 
شده است 

پلیس بندرعباس تحقیقات خود را در 
ک آغاز کرده است خصوص این حادثه دردنا

»فریده ایزدی« از فعالیت های موسسه انصار 
می گوید؛ موسسه ای که از کالس های قرآن 

خانگی متولد شد

 گزارشی از  مرکز درمان اضطراری
 هالل  احمر در ایالم

علی ربیعی  سخنگوی دولت  مصوبات بودجه 1400 را تشریح کرد

جزئیات بودجه در آخرین سال دولت
چهار شنبه  | 5آذر  1399 |  9ربیع الثانی NOV 2020 |  1۴۴2 25 | سال هشتم | شماره 2123 |  8 صفحه
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 آماده برای
 امداد در قره باغ

خرب

پویش3

جانِی خاموش 3 هزار و 
761 جان ستاند

 گزارش »شهروند«
 از آمار مرگ قربانیان گازی در مدت 5 سال
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بخوانید و جایزه بگیرید

این آغاز بزرگترین پویش آموزش همگانی کشور است

عبارت  فوق را نقطه گذاری کنید و پس از کشف عبارت درست، آن را به شماره  5۰۰۰262662

پیامک بزنید. در شب یلدا به چهل نفر هدایای ویژه ای اهدا خواهد شد. 
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اعالم آمادگی جمعیت هالل احمر برای امداد و 
کمک رسانی به آوارگان جنگی در قره باغ

چطور جریمه های کرونایی پاک می شود؟
رئیس پلیس پایتخت از کاهش 75درصدی تردد شبانه در سطح تهران خبر داد 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ

رسدار حسین رحیمی

فرمانده  رحیمی،  حسین  سردار   
تشریح  در  بزرگ  تهران  انتظامی 
ک کردن  پا شرایط  و  جزئیات 
محدودیت  در  تردد  جریمه های 
که  کرد  اشاره  مواردی  به  کرونایی  

بخش هایی از آن را می خوانیم:
فرمانداری ها  سوی  از  تردد  »مجوز   
برای  باید  متقاضیان  و  می شود  صادر 
مراجعه  فرمانداری ها  به  درخواست 
که از  کنند. معیار ما هم فهرستی است 

سوی فرمانداری ارسال می شود.«
گر خودرویی جریمه شده   »بنابراین ا
کرده  و پس از آن، مجوز تردد را دریافت 
مجوز  دریافت  از  پس  می تواند  باشد، 
فرمانداری به دفاتر دهگانه رسیدگی به 
تخلفات رانندگی مراجعه و درخواست 
و  کند  ثبت  را  خود  جریمه  ک شدن  پا
در آنجا پس از بررسی مجوز ارایه شده و 

درخواست ها تصمیم گیری می شود.«

کس به غیر از پلیس نمی تواند   »هیچ 
خودرویی را جریمه کند و جریمه ها تماما 
بنابراین  انجام می شود،  پلیس  از سوی 
که از سوی پلیس اعالم می شود،  آماری 
تفاوت  این  احتماال  است،  درست  آمار 
جریمه های  تعداد  لحاظ کردن  دلیل  به 
انجام  اول  روز  در  که  است  ارشادی 
اعالم  پیشتر  که  همان طور  است.  شده 
دلیل  به  طرح  این  اجرای  شب  در  شد 
تکمیل نبودن زیرساخت ها عمده جرایم 

به شکل پیامک ارشادی انجام شد.«
اجرای  زمان  از  ما  آمارهای  »بنابر   
کنون بیش از  طرح محدودیت تردد تا
70درصد ترددها در شهر کاهش داشته 
گذشته  شب  در  که  طوری  به  است، 
بین  تردد  76درصدی  کاهش  شاهد 

ساعت 21 تا 4 صبح  بودیم.«
 »در طول روز نیز در معابر بین 30 تا 
40درصد کاهش تردد داشتیم، حتی در 
برخی موارد نیز بیش از 50درصد کاهش 
تردد در یکسری معابر و ساعات را تجربه 

کردیم.«

یادداشت3

سینمای ایران دوباره داغدار شد

زندگی ناتمام آقای 
کامبوزیا پرتوی

 سردار دهقان
 اولین کاندیدای 
انتخابات 1400  

مدرنـا،  و  بایون تـک  از  پـس 
بریتانیایی-سـوئدی  داروسـازی 
کسـن  وا تولیـد  از  نیـز  »آسـترازنکا« 
کرونـا بـا ضریـب تأثیـر 70درصـدی خبـر 
کـه  کسـن  داد. تزریـق مضاعـف ایـن وا
تـا  نـدارد،  خاصـی  جانبـی  عوارضـی 
می کنـد. ایجـاد  مصونیـت  ۹0درصـد 

اطالعـات   AstraZeneca داروسـازی 
نتایـج  از  امیدوارکننـده ای  و  مثبـت 
منتشـرکرد.  کرونـا  کسـن  وا بالینـی 
تولیـدی  کسـن  وا ایمن سـازی  ضریـب 
سـوئدی-بریتانیایی  شـرکت  ایـن 

اسـت. شـده  عنـوان  70درصـد 
کـه  گفته انـد  آسـترازنکا  مسـئوالن 
کسـن  وا تزریـق  حاصـل  نتیجـه،  ایـن 
کمتـر  بـا دوز 62درصـد و  در دو نوبـت 
کسـن  از آن اسـت، امـا تزریـق یکبـاره وا
مصونیـت  ۹0درصـد  تـا  باالتـر،  دوز  بـا 
اسـت  حالـی  در  ایـن  می کنـد.  ایجـاد 
کسیناسـیون  وا کارایـی  ضریـب  کـه 
مدرنـا  و  بایون تـک  فایـزر-  مضاعـف 

اسـت. ۹5درصـد 

کسـن  وا کـه  شـده  اعـالم  همچنیـن 
محسوسـی  جانبـی  عـوارض  تولیـدی، 
بـه  و  نداشـته  آزمایش شـوندگان  روی 

اسـت. شـده   تحمـل  خوبـی 
کسـن که با مشـارکت دانشـگاه  ایـن وا
از  ارزان تـر  تولیدشـده،  کسـفورد  آ
و  فایزر-بایون تـک  نمونه هـای 
و  نگهـداری  قابلیـت  و  مدرناسـت 
هشـت  تـا  دو  دمـای  در  ذخیره سـازی 
بالینـی  آزمایش هـای  دارد.  را  درجـه 
انجـام  نفـر  20هـزار  از  بیـش  روی 
کـه نیمـی از آنهـا در بریتانیـا و  گرفته انـد 

بوده انـد. برزیـل  در  دیگـر  نیـم 
کسـن  کسـن آسـترازنکا بـر خـالف وا وا
بـه  »مدرنـا«  و  فایـزر«  »بایون تـک- 
تعلـق   mRNA کسـن های  وا گـروه 

نـدارد. مـاده فعـال AZD1222 بـر پایـه 
سـرماخوردگی  ضعیف شـده  ویـروس 
و  شـده  داده  کشـت  شـامپانزه ها 
حـاوی مـواد ژنتیکـی پروتئینـی اسـت 
کـوو - 2  بـه  کـه بـا آن پاتـوژن سـارس 
انسـانی متصـل می شـود.  سـلول های 
ایجـاد  عامـل  می توانـد  مـاده  ایـن 
سـلول های  و  خـاص  آنتی بادی هـای 
کـه بـرای سیسـتم ایمنـی بـدن  T باشـد 

هسـتند. مهـم  انسـان 
داروسـازی  غـول  اطالعیـه  در 
از  حاصلـه  نتایـج  کـه  آمـده  آسـترازنکا 
شـرکت  ایـن  تحقیقـات  و  آزمایشـات 
بـه  اضطـراری  یـا  فـوری  تأییـد  بـرای 
سراسـر  بهداشـتی  و  درمانـی  مقامـات 

اسـت. شـده  ارایـه  دنیـا 
گفتـــه می شـــود کـــه بســـیاری کشـــورها 
کســـن  وا دوز  میلیاردهـــا  خریـــد  بـــرای 
بســـته اند.  قـــرارداد  آســـترازنکا  بـــا 
پیش تـــر  اتحادیـــه  کمیســـیون 
کســـن ســـفارش داده  300میلیـــون دوز وا

 . ســـت ا

سومین واکسن کرونا رسید؛ آسترازنکا با 7۰درصد کارایی
واکسن آکسفورد، ارزان تر از نمونه های فایزر-بایون تک و مدرناست 
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اما خوش عاقبت است
رهبر انقالب: راه غلبه بر تحریم ها  مشکالتی دارد

گزارش »شهروند« از ناپدید شدن معمایی 3 مرد جوان در روزهای کرونایی
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