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علت فوت برخی اعضای کادر درمان 
علی رغم واکسیناسیون چیست؟

هیچ یک از واکسن های کرونا به طور صد در صد از ابتال 
و مرگ و میر به کرونا جلوگیری نمی کند
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همراه با تحلیل خبر

سرعت رشد تورم ایران در میان
 ۱۰ کشور نخست جهان

در صدر این جدول نام هایی همچون ونزوئال، سودان و زیمبابوه

 را مشاهده می کنیم و ایران نیز همراه این کشورها 

در میان ۱۰ مورد اول قرار می گیرد

صفحه2

رئیس جمهور: 

محدودیت های هوشمند 
جایگزین تعطیلی  

می شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 هیچ تبعیضی در واگذاری 
مسکن به خبرنگاران 

قائل نیستیم

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحه ی دو بخوانید

تنها پرواز مستقیم عراق - کرمان که بازگشت، نتیجه تست کرونای زائران اربعین نگران کننده بود،
 زیرا تعداد قابل توجهی از مسافران با تست مثبت بازگشتند

مدیران و کارمندانی که کربال رفتند بدون ارائه تست منفی به محل کار برنگردند

زینی وند اظهار داشت: برای سفر اربعین مجوز تعداد کمی مشخص 
و ویزا داده شد، اما تعداد کسانی که به این سفر رفتند بسیار زیاد بود و 

از راه های زمینی هم رفتند.
استاندار کرمان گفت: تنها پرواز مستقیم عراق - کرمان بازگشت و 
قابل  تعداد  زیرا  بود،  نگران کننده  اربعین  زائران  تست کرونای  نتیجه 

توجهی از مسافران با تست مثبت بازگشتند.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند در نشست ستاد مدیریت کرونا در استان 
کرمان با ابراز نگرانی از تعداد مبتالیان اولین گروه بازگشته از خاک 
عراق اظهار داشت: تعطیلی های اخیر و بازگشت زائران اربعین برای ما 

زنگ خطری برای افزایش شیوع کروناست.
وی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت فهرست افرادی که در مراسم 
اربعین شرکت کردند را باید به علوم پزشکی ارائه دهد و از همه تست 
گرفته شود تصریح کرد: مدیران و کارمندانی که کربال رفتند بدون 

ارائه تست منفی به محل کار برنگردند.
زینی وند اظهار داشت: برای سفر اربعین مجوز تعداد کمی مشخص و 

ویزا داده شد، اما تعداد کسانی که به این سفر رفتند بسیار زیاد بود و 
از راه های زمینی هم رفتند.

ابراز  و  کرمان  به  بهداشت  وزیر  اخیر  سفر  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
رضایت وی از نحوه مدیریت بیماری در استان گفت: در زمان پیک 
کرونا استان های دیگر ۴۰۰ الی ۵۰۰ بستری داشتند؛ امروز که ما در 
نقطه افول این بیماری )در پیک پنجم( هستیم بیش از ۸۰۰ نفر بستری 

داریم.
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هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛

پرهیز از سفرهای غیرضروری تا دستیابی 
به ایمنی عمومی در برابر کرونا

 مدیرکل امور مالیاتی فارس 
نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی 

خالی را اعالم کرد
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آمار ابتالی 
زائران اربعین به کرونا 

نگران کننده است
تنها پرواز مستقیم عراق - کرمان که بازگشت، نتیجه تست کرونای زائران 
اربعین نگران کننده بود، زیرا تعداد قابل توجهی از مسافران با تست مثبت 

بازگشتند
مدیران و کارمندانی که کربال رفتند بدون ارائه تست منفی 

به محل کار برنگردند

صفحه1

سطح  ماه،   ۶ از  پس  گفت:   ۱۹ کووید  واکسن  ملی  کمیته  عضو 
آنتی بادی های تولیدشده توسط واکسن ها کاهش قابل مالحظه ای پیدا 
واکسیناسیون  علی رغم  درمان  کادر  ابتالی  علت  بنابراین  می کند 

کرونا، این است که این مدت از تزریق واکسن آن ها گذشته است.
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با ابراز امیدواری نسبت به 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا به گروه های پرخطر از آبان ماه سال 
جاری، علت فوت برخی اعضای کادر درمان علی رغم واکسیناسیون 

کامل را تشریح کرد.
اعضای  برخی  فوت  علت  درباره  مختاری  مجید  تسنیم،  گزارش  به 
از  هیچ یک  داشت:  اظهار  کامل  واکسیناسیون  علی رغم  درمان  کادر 
به  میر  و  مرگ  و  ابتال  از  صد  در  صد  طور  به  کرونا  واکسن های 
کرونا جلوگیری نمی کند؛ حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نیز گزارش هایی وجود دارد مبنی بر مرگ و میر در بین افرادی که 

به طور کامل واکسینه شده اند.
ایجاد  مؤثِر  های  )پادتن(  آنتی بادی  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
شده توسط اکثر واکسن های موجود در جهان، پس از حدود سه ماه 
شروع به فروکش کردن می کنند و پس از ۶ ماه، سطح آنتی بادی های 
می کند  پیدا  قابل مالحظه ای  کاهش  واکسن ها  این  توسط  تولیدشده 
بنابراین علت ابتالی کادر درمان علی رغم واکسیناسیون کرونا، این 
است که این مدت از تزریق واکسن آن ها گذشته و سطح پادتن ها 

کاهش یافته است.
عضو کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ با بیان اینکه تزریق دوز بوستر 
)تقویتی( به کادر درمان در دستور کار است، افزود: امروز در کمیته 

واکسن کرونا درباره تزریق دوز بوستر به کادر درمان با واکسن 
مناسب بحث شد.

ورود واکسن »فایزر« و »مدرنا« به کشور فعاًل امکان پذیر نیست
سؤال  این  به  پاسخ  در  کرونا  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
به  فایزر  واکسن  واردات  دارو،  و  غذا  سازمان  اعالم  »براساس  که 
مسئله  این  آیا  بود،  کار  دستور  در  درمان  کادر  سوم  دوز  عنوان 
به طورکلی منتفی شده است؟« تصریح کرد: ورود واکسن »فایزر« 
و »مدرنا« به کشور فعاًل امکان پذیر نیست و این مسئله منتفی شده 
و  کشور  در  کرونا  واکسن های  سایر  وجود  به  توجه  با  اما  است، 
مطالعاتی که در داخل انجام شده، می توان از واکسن های دیگری برای 
مدرنا  و  فایزر  واکسن های  معطل  نباید  زیرا  استفاده کرد،   دوز سوم 

بمانیم.
چه افرادی دوز سوم واکسن را دریافت می کنند؟

وی در پاسخ به این سؤال که »چه افرادی باید دوز بوستر )دوز سوم/ 
تقویتی( واکسن کرونا را دریافت کنند؟« گفت: نظر ما این است 
که عالوه بر کادر درمان، افرادی که ریسک باالی ابتال به کرونا را 
دارند مانند افراد دچار نقص ایمنی، سرطان های پیشرفته و بیماری هایی 
که سیستم ایمنی را تحت الشعاع قرار می دهند نیز دوز سوم را دریافت 
کنند، اما باید این مسئله را در نظر گرفت که گروه های پرخطر برای 
بمانند و خود و  منتظر واکسن خاصی  نباید  دریافت واکسن کرونا 

خانواده را به خطر بیندازند.
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