
 موافقت کمیته علمی کرونا 
کسن برای افراد باالی ۱۸ سال با تزریق دوز سوم وا

از  کرونــا  کشــوری  علمــی  کمیتــه  دبیــر 
موافقــت ایــن کمیتــه بــا تزریــق دوز ســوم 
کســن کرونا برای افراد بیشــتر از ۱۸ ســال  وا
در کشــور خبــر داد. حمیدرضــا جماعتــی 
علمــی  کمیتــه  اعضــای  »تمامــی  افــزود: 
کســن  کشــوری کرونــا بــر تزریق دوز ســوم وا
کرونا بــرای افــراد باالتر از ۱۸ ســال در کشــور 
کید کردند و چگونگی انجام و زمان بندی  تا
ایــن کار توســط معاونــت بهداشــت وزارت 
بهداشــت و مرکــز مدیریــت بیماری هــای 
گیر ایــن وزارتخانه، اطالع رســانی خواهد  وا
شــد.« او اظهار داشت: »در پنجاه ویکمین 
جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، در مورد 
کسیناســیون در کشور و  آخرین وضعیت وا
لزوم تصمیم گیری سریع در مورد تزریق دوز 
کســن کرونا بحث وبررسی  اضافه و یادآور وا
از  »مــواردی  کــرد:  خاطرنشــان  او  شــد.« 
واریانت اومیکــرون در کشــورهای مختلف 
شناســایی شــده و به دلیــل ســرایت بــاالی 
وجــود  نگرانی هایــی  جهــش،  نــوع  ایــن 
دارد. در مطالعــات مختلــف نشــان داده 

شــده کــه در کشــورهای آفریقایــی، میــزان 
کسیناســیون خیلــی پایین و کمتــر از ۴۰  وا
درصد بــوده، این جهش در کرونــا رخ داده 
است. البته جهش های متعددی در کرونا 
ایجادشــده و شــاید بیش از ۵۰ نوع جهش 
جهــش  آمــدن  به وجــود  باعــث  و  ایجــاد 
اومیکرون شــده باشد.« دبیر کمیته علمی 
کشــوری کرونــا تصریح کــرد: »مهم تریــن راه 
مقابلــه بــا واریانت هــای جدیــد ویــروس از 
کسیناســیون، رعایت  جمله اومیکــرون، وا
پروتکل هــای بهداشــتی و محدودیــت در 
مبــادی مــرزی به ویــژه کشــورهایی اســت 
و  رفت وآمــد  آفریقایــی  کشــورهای  بــا  کــه 
دادوســتد دارنــد. در حــال حاضــر برخــی 
محدودیت هایــی  اروپایــی،  کشــورهای 
را در مرزهــای خــود ایجــاد کرده انــد و ایــن 
موارد در کمیته علمی، بررســی و بر افزایش 
رعایــت  لــزوم  کسیناســیون،  وا پوشــش 
بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی و تزریــق 
کید شــد.«  جماعتی  دوز اضافــه یا یادآور تا
کنــون حــدود ۸۵ درصــد  یــادآور شــد: »تا

کسیناســیون،  از جمعیــت هــدف بــرای وا
دوز اول و حــدود ۷۰ درصــد نیــز دوز دوم 
کســن کرونا را تزریق کرده انــد. افرادی که  وا
کســن نمی زننــد باعــث افزایــش ویروس  وا
مــوج  و  گــردش در جامعــه می شــوند  در 
اپیدمی هــا، پاندمی هــا و موج هــای کرونــا 
کســینه ایجــاد می شــود.« او  از افــراد غیروا
خاطرنشــان کــرد: »مطالعاتــی کــه در دنیــا 
و ایــران انجــام شــده نشــان داد افــرادی 
کرده انــد، نســبت بــه  کســن تزریــق  کــه وا
کســن نزده ها، خیلــی ایمن تــر بوده انــد و  وا
میــزان بســتری در بیمارســتان و مرگ ومیر 
کســینه ها خیلــی بیشــتر از افــرادی  غیروا
کســن تزریــق کرده انــد. بنابراین  بوده که وا
کسیناســیون  توصیه می شــود که حتما، وا
با پوشــش بــاال انجام شــود. مطالعــات هم 
کســن کرونــا  کــه تزریــق وا نشــان داده انــد 
در کنــار رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از 
مهم تریــن روش هــای کاهــش بســتری در 
بیمارســتان و مرگ ومیــر بیمــاران کرونایی 

است.« 

آدم ربایی اشتباه 
هشت مرد خشمگین

کهگیلویه و بویراحمد 
و اردبیل در صدر

 چطور شباهت دو برادر به هم
 یکی  از آنها را تا آستانه مرگ برد؟ 

خ تورم ماهانه ۱۴ استان  نر
کمتر از میانگین کل کشور

20 اثر جدید از لوریس چکناواریان 

سوئیت سمفونی 
 »سیاوش«، »عاشورا«

و  »موالنا« تمام شد

با کسب ۱۹۴ رأی موافق

 »نوری« 
وزیر آموزش وپرورش 

شد 

 متخصصان آی تی در گفت وگو با »شهروند« 
ح  مشهور به صیانت از فضای مجازی می گویند از نگرانی هایشان درباره تبعات تصویب طر
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پایگاه های امداد جاده ای محور هراز در زمستان آماده اند

ماموریت نجات 
در پیچ شیطان

خبر

 پیشنهاد انتقال آب به ایران
کو«   از کانال  »ا

کو و فعالیت های آن بدون قید و شرط است رئیسی: حمایت ایران از سازمان ا
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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بعد از بهاره رهنما نوبت به رامبد 
جوان رسید تا با صحبت درباره فقر   

مردم به کاسبی با فقر متهم شود 

استقالل و پرسپولیس می خواهند  
 خودشان را برای دربی پایتخت

 آماده کنند 

  دسته گل جدید
 آقای جوان! 

 جدال سرخابی ها 
 با جنوبی ها 

در پیش دربی
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 ،  مهمترین عناوین آبزرور

 تایمز   و دیلی میل
 را بخوانید

2

 مــردم:  5 سال دیگه 
هم می بینیم

 دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزان اصفهان 
در گفت وگو با روزنامه شرق:  زاینده رود تا ۵ سال دیگر احیا نمی شود

  آزادی عمل 

  هر دو 
 همسن اند 
 اما این کجا 
و آن کجا

  محدودیت 
مردم جهان

اختصاصی3

Together We Are Unstoppable

۱۴ آذرمــاه روز جهانی داوطلب
5 DEC. INTERNATIONAL 
VOLUNTEER DAY (IVD)

 با یکدیگر 
توقف ناپذیریم

کره کننده ایرانی در وین با ترکیبی کامل مصمم برای کسب نتیجه است 3تیم مذا

همه مردان هسته ای ایران


