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تیم ملی فوتبال
نو  نوار شد
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خبرتازه

صاحبان کاال به تعیین  
تکلیف کاالی خود در 

گمرکات اقدام کنند

تأثیر بررسی صالحیت ها 
بر میزان مشارکت بسیار 

اندک است

نزد  ایران  دائم  نماینده  و  سفیر 
از  وین،  در  بین المللی  سازمان های 
صالحی،  کبر  علی ا دکتر  نامه  ارسال 
رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
به  کشورمان  اتمی  انرژی  سازمان 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
در  غریب آبادی  کاظم  داد.  خبر  اتمی 
گفت وگو با خبرنگاران افزود در این نامه 
قبل  هفته  نامه  به  پاسخ  واقع  در  که 
کوتاهی از  گروسی است و بخش  آقای 
آن در گزارش اخیر مدیرکل نیز آمده، به 
گفت وگوی تلفنی دو طرف درخصوص 
در  که  مشترک  فنی  تفاهم  سرنوشت 
اشاره  شد،  منقضی  خردادماه  سوم 
که  »همانگونه  است:  آمده  و  شد 
تا  گرفت  تصمیم  بار  این  ایران  گفتم، 
نکند،  تمدید  را  مشترک  فنی  تفاهم 
اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای 
رساندن  نتیجه  به  و  پیشرفت  ایجاد 
گفت وگوهای فنی ایران و آژانس، ثبت 
ماه  یک  برای  را  داده ها  نگهداری  و 

دیگر ادامه دهد.«

همچنین  ایران  دائم  نماینده 
که این نامه به تعامالت موجود  گفت 
حوزه  در  آژانس  و  ایران  فی مابین 
آمده  آن  در  و  پرداخته  نیز  پادمان 
تالش  کثر  حدا کنون  تا »ایران  است: 
به  آژانس  با  همکاری  در  را  خود 
شیوه ای محتوایی و با ارایه توضیحات 
آورده  عمل  به  ضروری  پاسخ های  و 
است. ما از آمادگی آژانس برای تعامل 
فعاالنه و متمرکز با ایران با هدف حل 
بدون  پادمانی،  و فصل چند موضوع 
طور  به  و  می کنیم  استقبال  تأخیر، 
تعامل  این  که  داریم  انتظار  جدی 
نتیجه  به  منجر  زودی  به  متقابل، 

عملی در این زمینه شود.« 

شهروند- دکتر عابدینی، فوق تخصص 
کرونا  اورژانس  آی سی یو  مسئول  و  ریه 
بیمارستان مسیح دانشوری و دبیر کمیته 
کسن های  وا کووید-۱۹،  کشوری  علمی 
محافظت  باعث  و  بی خطر  کووید- ۱۹را 
افراد در برابر ابتال به بیماری شدید و مرگ 
است  ممکن  که  برشمرد  کرونا  از  ناشی 
باشند  داشته  خفیفی  جانبی  عوارض 
که نشانه ایجاد ایمنی در بدن است. به 
کسن ها پیچیده  گفته او، فرایند تولید وا
صورت  جدی  نظارت های  تحت  و 
کمترین میزان خطر و عوارض  می گیرد تا 
برداشته  در  کسن  وا گیرندگان  برای  را 
باشند و ضمن مطالعات بالینی متعدد، 
کسن ها به دقت  بی خطری و اثربخشی وا
کمیته  دبیر  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
علمی کشوری کووید-۱۹ خاطرنشان کرد: 
که  است  به نحوی  کسن ها  وا »طراحی 
بدون خطر ابتال به بیماری باعث تحریک 
سیستم ایمنی بدن انسان و در نتیجه بروز 
کنش های ناخواسته یا عوارض  برخی وا

جانبی می شود.«

کمیته  علمی  ایسنا،دبیر  گزارش  به 
انواع  به  اشاره  با   ۱۹ کووید-  کشوری 
کشور  در  استفاده  مورد  کسن های  وا
کسن  وا نوع   ۴ حال حاضر  »در  گفت: 
با  که  می شود  استفاده  کشور  در 
شدند  تولید  متفاوتی  مکانیسم های 
وضعیت  تقریبا  جانبی  عوارض  نظر  از  و 
مشابهی دارند، اما خوشبختانه عوارض 
زودگذر  عموما  کسیناسیون  وا جانبی 
هستند.« به گفته این فوق تخصص ریه، 
عوارض  کسیناسیون  وا از  پس  معموال 
جانبی خفیف تا متوسطی نظیر تب پایین 
یا دردهای عضالنی مشاهده می شود که 
کنش  طبیعی است. این عالیم در واقع وا
آنتی ژن های  به  بدن  ایمنی  سیستم 
کسن است و معموال  واردشده از طریق وا
بین  از  خودبه خود  نیز  چندروز  از  پس 
می روند. عابدینی بروز عوارض جانبی را 
کسن  طبیعی و به مفهوم پاسخ بدن به وا
برشمرد و خاطرنشان کرد: »افراد مختلف 
کسن  کنش های متفاوتی نسبت به وا وا
است  ممکن  بسیاری  می دهند.  نشان 

کسیناسیون  وا از  پس  عالمتی  هیچ 
عوارض  بروز  عدم  اما  باشند.  نداشته 
کسن  جانبی هرگز به معنی بی تأثیر بودن وا
ایمنی  پاسخ  شخص  هر  زیرا  نیست 

متفاوتی از خود نشان می دهد.«
 دبیر کمیته علمی کشوری کووید-۱۹؛ از 
کسیناسیون کرونا به  شایع ترین عوارض وا
عالیمی نظیر درد، قرمزی و سفتی مختصر 
محل تزریق، تب، لرز، خستگی، سردرد، 
که این  کرد  درد عضالنی و اسهال اشاره 
کسن متفاوت  عوارض با توجه به نوع وا
است و معموال زودگذر بوده و خودبه خود 
بهبود می یابند.  او از عوارض جانبی بسیار 
کنش های  وا به  کرونا  کسن های  وا نادر 
کسی  آنافیال شوک  مانند  شدید  آلرژیک 
اشاره کرد که برای جلوگیری از پیامدهای 
کسن  این عارضه افراد باید پس از تزریق وا
کسیناسیون  وا محل  در  دقیقه   ۳۰-۱۵
بروز  صورت  در  تا  باشند  داشته  حضور 
کنشی تیم بهداشتی و درمانی  هرگونه وا
ارایه  را  الزم  مراقبت های  سریعا  بتوانند 

دهند.

کیت جدید تیم ملی
 با 3 رنگ و یوز ایرانی رونمایی شد

عوارض خفیف پس از تزریق واکسن های کرونا، طبیعی است نامه صالحی به مدیرکل آژانس 

رئیس جمهوری: ح کرد  کدخدایی مطر

آخرین پایگاه کانکسی فارس جای 
خود را به ساختمانی وقفی می دهد

 سردار هادیانفر 
 رئیس پلیس راهور ناجا:

 

 

گزارش پرونده محکوم به قصاصی  که از زندان دختر جوانی را 
تهدید به گرفتن رضایت از خانواده اولیای دم کرد 

 مهندس استرالیایی 
یک زندانی اعدامی بود

 به یاد جوانی 
 که جانش را در جاده 

از دست داد

مهلت ثبت نام در 
ک و  سامانه امال
اسکان تا مهرماه 

تمدید شد

تبعات یک پست 
گرامی؛   اینستا

پرسپولیس محروم 
شد! 

 تشریح ممنوعیت 
تردد بین استانی در 

تعطیالت نیمه خرداد
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 ادامه حواشی و جنجال های
 سریال »می خواهم زنده بمانم«

 »می خواهم زنده بمانم«
 می خواهد زنده بماند!
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کید کرد سخنگوی دولت در نشست  هفتگی با خبرنگاران بر عزم دولت دوازدهم برای عبور  از تحریم ها تا

تحویل دولت، بدون تحریم

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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تازهها3

 40 داوطلب و امدادگر هالل احمر
 داستان های نجات را  برای شما روایت می کنند

این ویژه نامه را در تهران از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
جهت دریافت شرایط خرید پستی این ویژه نامه عدد 2 را به شماره 5000262662 ارسال کنید
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 شجاعدل چهل

40داوطلبوامدادگرهاللاحمر
برایشماروایتمیکنندداستانهاینجاترا


