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ٍاکسي »تیَاى تک «خَاستاز اجاشُ استفادُ اضطسازی شد


گوانگون

ػشيیغ خبشی -ػاصمان غزا ي داسيی آمشیسا دسخًاػرت
اخاصٌ اػتؤادٌ اهطشاسی ياکؼه تًػؼٍ یافتٍ دس ؿرشکرت
َای نیًان تک ي فایضس سا دسیافت کشدٌ اػت .نٍ ورقرل اص
ػی ان ان ،نیًان تک ي فایضس سيص گرزؿرترٍ دسخرًاػرت
اػتؤادٌ اهطشاسی اص ياکؼه نالقًٌ کًيیذ  19سا نٍ ػاصمان
غزا ي داسيی آمشیسا اسائٍ کشدوذ .ايگًس ؿراَریره نرشورذٌ
خایضٌ ملطؤی (ف ي مذیش اسؿذ ؿشکت نیًان تک دس تًػؼٍ ایه ياکؼه وقـی تأثیرشگرزاس
داؿتٍ اػت.ایه وخؼتیه ياکؼه نالقًٌ ای اػت کٍ خًاػتاس اخاصٌ اػرترؤرادٌ اهرطرشاسی دس
آمشیسا ؿذٌ اػت.آلبشت نًسال مذیش اسؿذ اخشایی فایضس دس يیذئًیری گرؤرت :دسخرًاػرت
اػتؤادٌ اهطشاسی اص ياکؼه نالقًٌ ای کٍ تًػؼٍ دادیم ،اکىًن نٍ ػاصمان غزا ي داسي آمشیسرا
سػیذٌ اػت .ایه یک سيص تاسیخی نشای ػوم ي نـشیت اػت .ما نا ػشػتی خاسق الؼادٌ نشوامرٍ
تًػؼٍ ياکؼه سا پیؾ نشدیم ي تمشکض اكوی ما سيی ایمىی نًد.طبق اطالػاتی کرٍ ؿرشکرت
ال اص اياػرط ترا آخرش
نیًان تک مىتـش کشدٌ ،اوتظاس میسيد ایه ياکؼه  2b162BNTاحتما ً
دػامبش نشای گشيٌَایی کٍ دس مؼشم خطش ناال قشاس داسوذ ،تضسیق ؿًد.

هصسف ًَشیدًیّای گسم ٍ دهٌَشّا تِ تقَیت ایوٌی تدى کوک هی کٌد



ػشيیغ خبشی -داوـیاس گشيٌ تغزیٍ داوـگاٌ ػورًج پرضؿرسری
تُشان ،گؤت :افشادی کٍ تغزیٍ مىاػبی داسوذ ،دچاس اهافٍ يصن
ي کمبًد يصن ومی ؿًوذ .خذیدٍ میشصایی داوـیاس گشيٌ تغرزیرٍ
خامؼٍ داوـسذٌ ػوًج تغزیٍ ي سطیم ؿىراػری داوـرگراٌ ػرورًج
پضؿسی تُشان ،اظُاس داؿت :افشادی کٍ دسكذ چشنی نذن آوُرا
نٍ اوذاصٌ کافی ناؿذ اص ؿشایط التُانی کمتشی نشخًسداس َؼتىذ.
يی ادامٍ داد :افشاد ػالمىذ ي خاومَای ناسداس نیـتش دس مرؼرشم
ت دس خاورٍ مراورذن دچراس
خطش انتالء نٍ نیماسی َؼتىذ ي نٍ ػو ِ
ػًءتغزیٍ دي يخُی میؿًوذ ،یؼىی َم اهافٍ يصن پیذا میکىىذ ي َرم دچراس کرمربرًد يیرترامریره D
میؿًوذ.میشصایی گؤت :تًكیٍ میکىیم تىقالتی سا کٍ اسصؽ غزایی ناالیی وذاسوذ ،اص ػبذ خاوًاس حزف ي
نٍ خای آن اص ػبضیدات ي میًٌ َای تاصٌ اػتؤادٌ ؿًد.داوـیاس گشيٌ تغزیٍ داوـگاٌ ػوًج پضؿرسری ترُرشان،
تاکیذ کشد :ملشف مایؼات ي وًؿیذویَای گشج مثل چای ي اوًاع دمىًؽَا میتًاوذ ػیؼتم ایمىری سا دس
مقانل نیماسی کشيوا تقًیت کىذ.يی افضيد :حتماً نایذ غزایی کٍ ملشف میکىیم متؼادل نا ویاصَای نرذن ي
متىاػب نا ؿشایط کاسی ي خؼمی ما ناؿذ.

استؼالم کسًٍا تسای هسافساى اجثازی شد

تْدید تیٌایی تا استفادُ ًادزست اش زایاًِ ٍ تثلت دز ایام کسًٍایی

ػشيیغ خبشی -اػتؼالج السترشيوریرسری يهرؼریرت
مبتالیان نٍ کشيوا نشای مؼافشان ًَایی ،سیوی ي صمیىی
داخل کـًس ي ساوىذگان تاکؼیَای ایىتشوتی اخباسی
ؿذ .نٍ وقل اص ػاصمان فىايسی اطالػات ایشان ،نُىراج
يلی صادٌ ػشپشػت مؼايوت ديلت السترشيوریرسری نرا
اؿاسٌ نٍ هشيست اخشای نىذ ( 7ملًنٍ خوؼٍ چُرل
ي ديج ػتاد موی مذیشیت کشيوا دس خلرًف ػرذج
خاندایی مؼافشان داسای تؼت کشيوای مثبت ي لرضيج
تؼشیغ دس قطغ صودیشٌ اوتقال کشيوا اظُاس داؿت :اص ایه پغ کویٍ ؿشکتَرای َرًاپریرمرایری ي وریرض
اسائٍدَىذٌ ػاماوٍ َای فشيؽ نویت مؼافشی نٍ كًست اوؤرشادی ي چراسترشی کرٍ دس حرال حراهرش
ػاماوٍَای آنَا دس دفاتش خذمات مؼافشنشی ي گشدؿگشی کـًس دس حال اػتؤادٌ اػت ،موضج َؼترىرذ
همه اوداج تىظیمات فىی الصج اص طشیق گزسگاٌ خذمات الستشيویسی ػشيا )(PGSBکٍ دس ػاصمان
فىايسی اطالػات ایشان ایداد ي ساٌاوذاصی ؿذٌ اػت ،اص امسان اػتؼالج الستشيویسی ي مماوؼت فرشيؽ
نویت اػتؤادٌ کىىذ .ػشپشػت مؼايوت ديلت الستشيویسی ػاصمان فىايسی اطالػات ایشان ،ػوت ایردراد
ایه قانویت سا اػتؼالج اص افشادی ػىًان کشد کٍ نا يخًد آگاَی اص نیماسی اقذاج نٍ مؼافشت نا اػترؤرادٌ
اص يػایل حمل ي وقل مؼافشنشی می کىىذ .يی گؤت :دس ایه ؿیًٌ اػتؼالج نرش اػراع پراسامرترشَرای
يسيدی اص خموٍ کذ موی ي تاسیخ ػؤش ،وتیدٍ يهؼیت انتالی فشد نٍ کشيوا دس تراسیرخ اسػرال ؿرذٌ،
مـخق می ؿًد .چىاوچٍ وتیدٍ اػتؼالج الستشيویسی نشاػاع تاسیخ ػؤش يی ممىًع نراؿرذ اص فرشيؽ
نویت تا صماویسٍ يصاست نُذاؿت ،دسمان ي آمًصؽ پضؿسی مدًص دَذ ،مماوؼت خًاَذ ؿذ.

ػشيیغ خبشی -خشاح ي متخلق نریرمراسی َرای
چـم نا اؿاسٌ نٍ ؿیًع کشيوا ي افضایؾ اػرترؤرادٌ اص
مًنایل ،تبوت ي سایاوٍ نٍ يیرظٌ ترًػرط کرًدکران،
َـذاسَا ي تًكیٍَایی دس ایه سانطٍ اسائٍ کشد.
دکتش نُىاج غؤاسصادٌ نا نیان ایهکٍ خـسی ي خؼتگی
چـم ،چـم دسد ،ػًصؽ ،آنشیضؽ ي قشمضی چـرم
اص خموٍ ػًاسم کًتاٌمذت اػترؤرادٌ ورادسػرت اص
مًنایل ،تبوت ي سایاوٍ اػت ،اظُاس کرشد :اػرترؤرادٌ
نیسيیٍ ي کىتشل وـذٌ اص ایه انضاسَا دس نوىذمذت ویرض
میتًاوذ ناػث تاسیدیذ ي وضدیکنیىی دس افشاد ؿًد.
يی نا تاکیذ نش ایهکٍ سایاوٍ ،تبوت ي مًنایل نایذ  10تا  20ػاوتیمتش پاییهتش اص چـمَا قرشاس گرشفرترٍ ي
فاكوٍ كؤحٍ ایه انضاسَا اص چـم ویض نایذ حذاقل  35تا  50ػاوتیمتش ناؿذ ،افضيد :ػش افشاد دس َىگاج کاس
نا سایاوٍ ،مًنایل ي تبوت نایذ نٍ كًست مؼتقیم قشاس نگیشد ،نٍ طًسی کٍ چـمَا  10تا  20دسخرٍ نرٍ
ػمت پاییه وگاٌ کىذ.
يی دس ادامٍ اظُاس کشد :افشادی کٍ نٍ مذت چىذ ػاػت دس سيص نا سایاوٍ ي مًنایل کاس میکىىذ ،نرایرذ
نؼذ اص َش دي ػاػت کاس حذاقل  15تا  20دقیقٍ نٍ چـماوـان اػتشاحت نذَىذ ،نٍ ایه ؿرسرل کرٍ نرٍ
واحیٍ ديس وگاٌ کشدٌ ي یا چـمَا سا نبىذوذ.
متخلق نیماسیَای چـم تاکیذ کشد :البتٍ نایذ نؼذ اص َش  20دقیقٍ کاس نا سایاوٍ ،مًنایرل ي تربرورت،
اػتشاحت کًتاَی نٍ چـمَا دادٌ ؿذٌ ي چـمَا حذاقل یک دقیقٍ اػتشاحت کىىذ.

رٍسًاهِ ارک
م الف  243اّز
ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَسُ ثبت هلک اّز
آگُی مًهًع مادٌ  3قاوًن يماد13آئیه وامٍ قاوًن تؼییه تسویف
يهؼیت ثبتی ي اساهی يػاختماوُای فاقذ ػىذ سػمی
139960304010005110 –99/8/29
نشانش سای ؿماسٌَ 1399/07/10-139960304010003768 :یات ايل
مًهًع قاوًن تؼییه تسویف يهؼیت ثبتی اساهی ي ػاختماوُای فاقرذ
ػىذ سػمی مؼتقش دس ياحذ ثبتی حًصٌ ثبت مرورک اَرش تلرشفرات
مالساوٍ نالمؼاسم متقاهی آقای قشنان محمذپًس فشصوذ :ػبذالٍ نـماسٌ
ؿىاػىامٍ 309 :كادسٌ اص اَش یک قطؼٍ صمیه مضسيػی نرٍ مؼراحرت
 14073/97متشمشنغ مؤشيص اص پرال  -19اكروری ياقرغ دس قرشیرٍ
گًسادسق نخؾ  -20تبشیض خشیذاسی اص آقای ػبذالٍ محمذپًس محشص
گشدیذٌ اػت .لزا نٍ مىظًس اطالع ػمًج مشاتب دس دي وًنت نٍ فاكورٍ
 15سيص آگُی میـًد دس كًستی کٍ اؿخاف وؼبت نٍ كذيس ػرىرذ
مالسیت متقاهی اػتشاهی داؿتٍ ناؿىذ می تًاوىذ اص تاسیخ اوتـاس ايلیه
آگُی نٍ مذت دي ماٌ دس ؿُشَا ي دس سيػتاَا ديماٌ پرغ اص تراسیرخ
اللاق دس محل اػتشام خًد سا نٍ ایه اداسٌ تؼویم ي پرغ اص اخرز
سػیذ ،ظشف مذت یک ماٌ اص تاسیخ تؼویم اػتشام ،دادخًاػت خًد
سا نٍ مشاخغ قوائی تقذیم ومایىذ.نذیُی اػت دس كرًست اورقرورای
مذت مزکًس ي ػذج يكًل اػتشام طبق مقشسات ػىذ مالسیت كادس
خًاَذ ؿذ98/570 .
 *3/132تاسیخ اوتـاس وًنت ايل1399/09/03 :
 *3/135تاسیخ اوتـاس وًنت ديج1399/09/17 :
رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّز -ابزاّین ًَری
***********************************
رٍسًاهِ ارک
م الف  244اّز
ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک حَسُ ثبت هلک اّز
آگُی مًهًع مادٌ  3قاوًن يماد13آئیه وامٍ قاوًن تؼییه تسویف
يهؼیت ثبتی ي اساهی يػاختماوُای فاقذ ػىذ سػمی
139960304010005114 –99/8/29
نشانش سای ؿماسٌَ 1399/07/10-139960304010003770 :یات ايل
مًهًع قاوًن تؼییه تسویف يهؼیت ثبتی اساهی ي ػاختماوُای فاقرذ
ػىذ سػمی مؼتقش دس ياحذ ثبتی حًصٌ ثبت مرورک اَرش تلرشفرات
مالساوٍ نالمؼاسم متقاهی آقای قشنان محمذپًس فشصوذ :ػبذالٍ نـماسٌ
ؿىاػىامٍ 309 :كادسٌ اص اَش یک قطؼٍ ناؽ نرٍ مؼراحرت 1983/53
متشمشنغ مؤشيص اص پال  -19اكوی نخؾ  -20تبشیض ياقرغ دس قرشیرٍ
گًسادسق خشیذاسی اص آقای ػبذالٍ محمذپًس محشص گشدیرذٌ اػرت.
لزا نٍ مىظًس اطالع ػمًج مشاتب دس دي وًنت نٍ فاكوٍ  15سيص آگُری
میـًد دس كًستی کٍ اؿخاف وؼبت نٍ كذيس ػىذ مالسیت متقاهری
اػتشاهی داؿتٍ ناؿىذ می تًاوىذ اص تاسیخ اوتـاس ايلیه آگُی نٍ مرذت
دي ماٌ دس ؿُشَا ي دس سيػتاَا ديماٌ پغ اص تاسیخ اللاق دس مرحرل
اػتشام خًد سا نٍ ایه اداسٌ تؼویم ي پغ اص اخز سػیذ ،ظشف مرذت
یک ماٌ اص تاسیخ تؼویم اػتشام ،دادخًاػت خًد سا نٍ مشاخغ قوائی
تقذیم ومایىذ.نذیُی اػت دس كًست اوقوای مذت مزکرًس ي ػرذج
يكًل اػتشام طبق مقشسات ػىذ مالسیت كادس خًاَذ ؿذ98/570 .
 *3/136تاسیخ اوتـاس وًنت ايل1399/09/03 :
 *3/137تاسیخ اوتـاس وًنت ديج1399/09/17 :
رئیس ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّز -ابزاّین ًَری

هحافظت  ۸۴ساػتِ تساتس کٍَید ۹۱-تا یک اسپسی تیٌی

ػشيیغ خبشی -محققان داوـگاٌ نیرشمرىرگرُراج
اوگویغ اخیشا مًفق نٍ تًػرؼرٍ اػر رشی نریرىری
ؿذٌاوذ کٍ نٍ گؤتٍ آوُا ایه اػ شی میتًاورذ ترا
 48ػاػت اص افشاد دس نشانش انترال نرٍ کرًيیرذ-
19محافظت کىذ ي نٍ صيدی دس اورگروریرغ دس
دػتشع قشاس خًاَذ گشفت.نٍ وقل اص دیوی میل،
مًاد ؿیمیایی کٍ قبالً نشای اػتؤادٌ تًػط اوؼان

ّسگص تا لیَاى کاغری ،هایؼات داؽ ًٌَشید!

ػررشيیررغ خرربررشی-
داوـررمررىررذان َـررذاس
دادٌاوذ کٍ ورًؿریرذن
قررُررًٌ یررا چررای دس
لیًان َرای کراغرزی
افشاد سا نٍ میضان قرانرل
تًخُی دس مرؼرشم
ػشطان قشاس میدَذ.
نٍ وقل اص دیوری مریرل،
داوـمىذان َـذاس دادٌاوذ کٍ وًؿیذن قًٌُ یا چای دس لریرًان َرای
کاغزی افشاد سا دس مؼشم نوغ َضاسان سیض پالػتیک قشاس میدَذ.
یک مطالؼٍ خذیذ وـان داد کٍ یک وًؿیذوی گشج دس لریرًان َرای
کاغزی میتًاوذ دس ػشم چىذ دقیقٍ نا رسات پالػتیسی کرًچرک
آلًدٌ ؿًد.
دس ایه مطالؼٍ ،محققان آش داؽ سا دس فىدانَای کاغزی  100میوری
لیتشی سیختىذ ي آنَا سا نٍ مذت  15دقیقٍ ناقی گزاؿتىذ؛ َىرگرامری
کٍ محققان آش گشج سا صیش میسشيػسًپ قًی نشسػی کشدورذ ،نرٍ
طًس متًػط  25000میسشيپالػتیک سا دس َش فىدان پیذا کشدوذ.
ػًدا گًئل ،وًیؼىذٌ اكوی تحقیق اص اوؼتیتًی َىذ گؤت :یک فرشد
مؼمًلی کٍ سيصاوٍ ػٍ فىدان چای یا قًٌُ دس یک لریرًان کراغرزی
میوًؿذَ 75 ،ضاس رسٌ سیض پالػتیک سا کٍ نا چـم غیش مؼو قرانرل
مـاَذٌ ویؼتىذ ،مینوؼذ.
يی ادمٍ داد :نا گزؿت صمان ي اػتؤادٌ مذياج اص ظرشيف یرسربراس
ملشف وظیش لیًان پیامذَای ػالمتی آوُا نشای افشاد میتًاوذ خرذی
ناؿذ؛ وگشاوی فضایىذٌای دس مًسد سیضپالػتیکَای مًخًد دس نؼرترٍ
نىذی مًاد غزایی يخًد داسد ،اما ؿًاَذ کمی دس مًسد تأثیش آن نرش
ػالمت اوؼان مىتـش ؿذٌ اػت.

آگْی هفقَدی
تسگ سثص ٍ کازت هاشیي کاهیَى کشٌدُ ایَیکَ تییی
ام پی  ۸۸4آی  73هدل  ۹7۴7تِ شوازُ اًتظاهی:
676ع -۹۹ایساى  ۹1تِ زًگ سفید زٍغٌی ٍ شیویازُ
هییَتییَز ٍ 1۱3۹۱۱ :شییوییازُ شییاسییی:
 IZCD۸۸P 74 GE44۱۴۹۱هفقَد گسدیدُ اش دزجیِ
اػتثاز ساقط هی تاشد۸5۹1۹ .

ایساى زتثِ دٍم جْاى دز هصسف آًتی تیَتیکّا

ػشيیغ خبشی -محمذحؼیىی گؤت :ایرشان ستربرٍ ديج خرُران دس
ملشف غیش مىطقی آوتینیًتیکَاػت.
وًؿیه محمذحؼیىی ػشپشػت دفتش وظاست ي پایؾ ملشف فرشآيسدٌ
َای ػالمت محًس ػاصمان غزا ي داسي دس وـؼت نا خبشوگاسان اظُراس
کشد 38 :دسكذ داسيَای وؼخ پضؿسان سا آوتی نیًتیکَرا تـرسریرل
میدَىذ.
يی ادامٍ داد :ػاصمان نُذاؿت خُاوری  65کـرًس دوریرا سا دسنراسٌ
ملشف مىطقی آوتی نیًتیکَا مًسد نشسػی قشاس دادٌ اػت ي ایرشان
ستبٍ ديج خُان دس ملشف غیش مىطقی آوتی نیًتریرک دس خرُران سا
داساػت ي نؼذ اص ایشان تشکیٍ ي ػًدان قشاس داسوذ.
محمذحؼیىی نیان کشد :ما دس ػاصمان غزا ي داسي گرشيٌ تردرًیرض ي
ملشف مىطقی داسي داسیم کٍ اقذاماتی نشای استقای فشَىگ ملرشف
دس مذاسع ي تُیٍ نشيؿًس گشفتٍ تا آمًصؽ خاوم َرای خراورٍ داس ي
کاسمىذان اوداج دادٌ ایم ي نا َمساسی اودمه نیمراسی َرای ػرؤرًوری
فیوم َایی نشای پضؿسان تًلیذ کشدیم ي نرشسػری وؼرخ پرضؿرسران ي
اقذامات كًست گشفتٍ مىدش ؿذٌ اػت تا میضان آوتی نیًتیک دس وؼخ
داسيیی اص آماس ناالی  51نٍ  39دسكذ نشػذ ي نىانش تًكریرٍ ػراصمران
خُاوی نُذاؿت ایه ػذد نایذ نٍ  30دسكذ نشػذ.
ػشپشػت دفتش وظاست ي پایؾ ملشف فشآيسدٌ َای ػالمت مرحرًس
ػاصمان غزا ي داسي نا اؿاسٌ نٍ آوتینیًتیکَای سکًدداس ملرشف دس
ایشان گؤت :پشملشف تشیه آوتینیًتیک دس ایشان متشيویذاصيل اػرت
ي دس ستبٍ َای نؼذی آمًکؼی ػیویه ،کً آمًکؼی کالي ،ػؤالسؼیه
ي ػی شيفوًکؼاػیه ،ػؤسؼیم ي آصیتشيمایؼیه پشملشف تشیه آورتری
نیًتیک َای خًساکی َؼتىذ ي پش ملشف تشیه آوتی نیًتریرک َرای
تضسیقی پىی ػیویهَا َؼتىذ ي دس ایه نیه پىی ػیویه  6.3.3سکرًسدداس
ملشف اػت ي دس ستبٍ َای نؼذی خرىرترامرایؼریره ،ػرؤراصيلریره ي
ػؤتشیاکؼًن قشاس داسوذ.

 ۹۱پطٍّشگس ایساًی دز تیي پساستٌادتسیي پطٍّشگساى دًیا

آگْی هفقَدی (ًَتت دٍم)
هدزک داًشگاّی (گَاّیٌاهِ هَقت) ایٌجاًة صیاد جیثیازی
فسشًدّ :دایت تِ ش.ش ۱4۱۸ :صادزُ اش هسًد دز زشیتیِ
هٌْدسی تکٌَلَضی تسق -شثکِ ّای اًتقال ٍ تَشیغ دز هقیطیغ
کازشٌاسی صادزُ اش ٍاحد داًشگاُ اشاد اسالهی ٍاحد شثستس تیِ
شوازُ تائیدیِ (  ٍ ۱۸5۹۱4 )۹۹37۸۱3تتیازیی ۱۹5415۹۱
هفقَد یا سسقت شدُ ٍ اش دزجِ اػتثاز ساقط است .لرا اش یاتٌدُ
تقاضا هی شَد اى زا تِ آدزظ :آذزتایجاى شسقی -شثسیتیس-
تلَاز شْسدازی -جٌة پازک آشادگاى -هجتوغ داًشگیاُ آشاد
اسالهی ٍاحد شثستس-ادازُ اهَز فازؽ التحصیالى تِ کد پستیی:
 ٍ 17۴۹1 -۹1۱تِ شوازُ تلفي 4۸3۹۱۱۱۹7۸4 :ازسال ٍ ییا
جثازی -هسًد
تحَیل فسهایٌد.

تأییذ ؿذٌاوذ اکىًن تًػط محققان اورگروریرؼری
نشای ػاخته اػ شی نیىی تشکیب ؿذٌ ي مرًسد
اػتؤادٌ قشاس گشفتٍ اوذ .مطالؼات آصمایـرگراَری
وـان دادٌ کٍ ایه مادٌ اص تًاوایی يیشيع کشيورا
دس اتلال نٍ ػوًل َرای اوؼراوری خرورًگریرشی
میکىذ .ایه اػ شی اص دي مادٌ اكوی نٍ واج َرای
کاساگیىان ي طالن ػاختٍ ؿذٌ اػت کٍ َرش دي
ایه مًاد دس ػوًج غزایی نٍ ػىًان مًاد غروریر
کىىذٌ اػتؤادٌ می ؿًوذ.اص آودا کٍ ایه مرًاد اص
قبل نشای اػتؤادٌ تًػط اوؼاوی مًسد تأییذ قرشاس
گشفتٍاوذ ،ػاصوذگان میگًیىذ ایه محلًل نرٍ
محن ایىسٍ اص وظش مقامات سػمی تاییذ ؿرًد،
آمادٌ اػتؤادٌ خًاَذ نًد .دکتش سیچاسد مًاکض (

) ،Richard Moakesوًیؼىذٌ اكوی مرقرالرٍ
گؤت :ایه اػ شی اص مرحرلرًالت آمرادٌ دس
ال دس مرحرلرًالت غرزایری ي
دػتشع کٍ قب ً
داسيیی اػتؤادٌ می ؿذٌ ،تُیٍ ؿرذٌ اػرت .نرا
داؿته ؿشکای مىاػب ،ما میتًاویم تًلیذ اوربرًٌ
اػ شی مزکًس سا ظشف چىذ َؤتٍ آیىرذٌ آغراص
کىیم.مادٌ طالن اخاصٌ میدَذ اػ شی نٍ كًست
غباس سیض کل قؼمت دسيوی نیىی سا ن ًؿاوذ.اگرش
اػ شی نا کشيوايیشيع ػىذسج حاد ترىرؤرؼری 2
(يیشيػی کٍ ناػث ایداد کًيیذ 19 -میؿرًد
تماع پیذا کىذ ،آن سا گشفتٍ ي محلًس کشدٌ ي
نا اوداج ػمل نوغ یا تخویٍ نیىی کاسنش آوشا اص نذن
خاسج میکىذ.

ػشيیغ خبشی -فُشػت وُایی پظيَـگشان پرش
اػتىاد دویا تًػط مًػؼٍ کالسیًیت آوالتیرسرغ
)(WoSدس ػال  2020مرىرترـرش ؿرذ ي 12
پظيَـگش ایرشاوری دس نریره پرشاػرترىرادترشیره
پظيَـگشان دویا قشاس گشفتىذ.
نٍ وقل اص پایگاٌ اػتىادی ػرورًج خرُران اػرالج
) ،(ISCدکتش محمذخًاد دَقاوی ػرشپرشػرت

ISCنا اػرالج ایره خربرش گرؤرت :مر ػرؼرٍ
کالسیًیت آوالتیسغ )َ(ISIش ػالٍ نٍ مؼرشفری
پشاػتىادتشیه پرظيَـرگرشان دوریرا (Highly
)Cited Researchersمیپشداصد.
يی افضيد :ایه فرُرشػرت ؿرامرل گرشيَری اص
پظيَـگشان حًصٌ َای مًهًػی ػومی مختوف
نًدٌ کٍ دس طًل یک دٍَ گزؿترٍ نرا اورترـراس
مقاالتـان تًاوؼتٍ اوذ نیـتشیه تؼذاد اػتىادَا سا
دسیافت کىرىرذ .ایره پرظيَـرگرشان نرشاػراع
فؼالیتـان دس  21سؿتٍ مًهًػی اوترخراش ؿرذٌ
اوذَ .مچىیه پظيَـگشاوی کٍ دس چىذ سؿترٍ نرٍ
كًست َمضمان )(Cross-Fieldفرؼرالریرت
میکشدوذ ویض تحت یک سؿتٍ خذاگاورٍ طربرقرٍ

تسٍش تیوازی تا هصسف ًادزست آب

ػشيیغ خبشی -آش مایٍ حیات اػت يلی اگش نٍ دسػتی ملشف وـًد
مًخب نیماسی ي واخًؿی دس اػوای داخوی نذن می ؿًد.
واكش سهایی پًس متخلق طب ػىتی ،دس مًسد ملشف آش ،گرؤرت:
آش مایٍ حیات اػت يلی اگش نٍ دسػتی ملشف وـًد مًخب نیرمراسی
ي واخًؿی نٍ يیظٌ دس اػوای داخوی نذن ماوىذ مؼذٌ ،کبذ ،اػلراش ي
مؤاكل خًاَذ ؿذ ي تًان ػموسشدی آوُا سا کاَؾ میدَذ.
يی افضيد :دس افشاد ػالم ،آش آؿامیذوی نایذ خىک ناؿذ تا نرا حردرم
کم ،نتًاوذ تـىگی سا نشطشف کىذ َمچىیه وبایذ آش سا دس یک وؤغ ي
نا ػشػت وًؿیذ نوسٍ نایذ آساجآساج ي دس ػٍ وؤغ آؿامیذ.

نىذی ؿذٌ اوذ .دَقاوی اظُاس داؿت :نشای قرشاس
گشفته دس فُشػت پظيَـگرشان نرشترش ،کروریرٍ
فؼالیتَای ػومی  10ػالٍ اخیش دس ػطر نریره
المووی اص خموٍ تؼذاد مقاالت ،تؼذاد اػترىرادَرا،
تؼذاد مقاالت پشاػتىاد ،تؼذاد اػتىاد نٍ مرقراالت
پشاػتىاد مًسد نشسػی قشاس گشفتٍ ي َرمرچرىریره
مؼائوی وظیش ،سػایت اكًل اخالقی دس پظيَؾ،
سػایت میضان خًداػتىادی دس حذ قانل قبرًل ي
ویض مقاالت ناص پغ گیشی ؿذٌ دس اوتخاش یرک
پظيَـگش اص ایه فُشػت مًثشوذ.
يی خاطشوـان کشد :نش ایه اػاع تقشیباً َ 6رضاس
ي  389پظيَـگش دس ػرال  2020نرٍ ػرىرًان
پظيَـگش پشاػتىاد اوتخاش ؿذٌ اوذ.

ایه متخلرق طری
ػىتی تاکیذ کشد :دس
كررًست تـررىررگرری
ياقؼی ي صیاد ،نرایرذ
نٍ آَؼتگی ي دس حذ
سفغ تـرىرگری آش
وًؿیذٌ ؿًد؛ ورٍ نرٍ
اوررذاصٌ ػرریررشانرری ي
احؼاع ػىگیىی َمچىیه نُتشیه صمان آؿامیذن آش ،یکػاػت پیرؾ
اص غزا ي َمچىیه پغ اص ػبًس غزا اص مؼذٌ ،یؼىری حرذيد دي ػراػرت
پغاص يػذٌ غزایی اػت.

ًکات هْن دزتازُ ٍاکسي جدید کسًٍا

ؿشکت داسيػاصی فایضس اػالج کشد ياکؼىی نشای مقانوٍ
نا يیشيع کشيوا تًلیذ کشدٌ کٍ نیؾ اص  90دسكذ مًثرش
اػت؛ اما َمچىان نشخی انُامات دس مًسد ایره ياکؼره
يخًد داسد.نٍ وقل اص الدضیشٌ ،ؿشکت داسيػاصی فرایرضس
ي ؿشیک آن " ،"BioNTechاػالج کشدوذ ياکؼرىری
کٍ آن َا نشای مقانوٍ نا يیشيع کشيوا تًلیذ کرشدٌ اورذ
نیؾ اص  90دسكذ مًثش اػت.
ٍ -۱اکسي چگًَِ عول هیکٌذ؟
نررش اػرراع گررضاسؿرری کررٍ دس سيصوررامررٍ فررشاوؼررًی
""Nouvelle Observatorمىتـش ؿذٌ ،ایرذٌ ایره
ياکؼه نش تضسیق یک مادٌ طوتریرسری نرٍ نرذن نرا وراج
""messenger RNAمرربررتررىرری اػررت؛ ایرره مررادٌ
مًلسًلی اػت کٍ نٍ ػوًلَای ما دػتًس می دَرذ چرٍ
چیضی سا نؼاصوذ.
 -3جشئیات آسهایش چیست؟
نشاػاع گضاسؽ دي وًیؼىذٌ دس ویًیًس تایمض ،دس مراٌ
خًالی ؿرشکرت َرای Pfizerي Biontechیرک
آصمایؾ نالیىی سا نش سيی ياکؼه کشيوا آغاص کشدوذ کٍ
دس آن ویمی اص ؿشکت کرىرىرذگران ياکؼره دسیرافرت
کشدوذ ،دس حالی کٍ ویمی دیگش اص داسيومرای ػراخرترٍ
ؿذٌ اص آش ومک اػتؤادٌ کشدوذ؛ ػ غ ایه دي ؿشکت
مىتظش ماوذوذ تا مشدج نیماس ؿًوذ ي مـخق ؿًد کٍ آیرا
ياکؼه دس نشانش يیشيع ایمىی ایداد میکىذ یا خیش؟.
نٍ گؤتٍ وًیؼىذگان ،تاکىًن  94ؿشکت کىىذٌ اص حرذيد
 44000وؤش نٍ کًيیذ  19مبتال ؿذٌ اورذ .یرک َریر رت
مؼتقل اص کاسؿىاػان تؼذاد افشادی کٍ ياکؼه دسیرافرت
کشدٌ ي تؼذاد افشادی کٍ داسيوما دسیافت کشدٌ نًدوذ سا
نشسػی کشدوذ .تدضیٍ ي تحویل ايلیٍ وـان داد کرٍ ایره
ياکؼه نیؾ اص  90دسكذ مًثش اػت.
 -2آیا ایي ًتیجِ خَبی است؟
پاػخ مثبت اػت؛ وتیدٍ نؼیاس خًش اػت ي اگش ورترایرح
دقیق ناؿذ ي ياکؼه َىگاج ياکؼیىاػیًن نا ایه ؿسل اثش
کىذ ،نشای میویًنَا اوؼان ایمىی ایداد خًاَذ کشد.
 -4چِ سهاًی ٍاکسي در دستزس خَاّذ بَد؟
ایه دي ؿشکت تًلیذ کىىذٌ ياکؼه تالؽ خًاَىذ کرشد
تا دس َؤتٍ ػًج وًامبش اص ػاصمان غزا ي داسيی آمرشیرسرا
مدًص سػمی نگیشوذ.
ؿشکت فایضس دس يش ػایت سػمی خًد اػرالج کرشدٌ
اػت کٍ نٍ مىظًس دسیافت مدًص اػترؤرادٌ اهرطرشاسی،
دادٌَای ایمىی سا نشای دي ماٌ پغ اص تضسیق ديص وُرایری
خمغ آيسی میکىذ.
ایه ؿشکت گؤت :پغ اص خمغ آيسی اطالػات ایمرىری
نٍ مذت دي ماٌ پغ اص ديص ديج ي آخشیره ياکؼره نرٍ
دسخًاػت ػاصمان غزا ي داسي ،ایه ياکؼه تا َؤتٍ ػًج
ماٌ وًامبش دس دػتشع خًاَذ نًد.
نشای دسیافت مدًص تًصیغ ياکؼه ،مؼیاسَرای خراكری
الصج اػت کٍ مُمتشیه آنَا اثشنخـی ،ایمىی ي تًاوایری
تًلیذ مىظم اػت .دس كًست تأییذ مرقرامرات ریلرالح
ایاالت متحذٌ ،ياکؼه ممسه اػت دس اياخش ػال 2020
یا ايایل ػال  2021دس دػتشع ناؿذ.
 -۵ایي ٍاکسي بِ چِ هقذاری تَلیذ خَاّذ شذ؟

داویل فوًسیش ،وایب سئیغ کمیتٍ فرىری ياکؼره َرا دس
ػاصمان نُذاؿت ػالی فشاوؼرٍ ،گرؤرت :ياکؼره َرای
RNAاص وظش تًاوایی تًلیذ آػان ي دس مقرادیرش نؼریراس
صیاد امسان تًلیذ داسوذ.
طبق اوتظاسات ،ایه دي ؿشکت قلذ داسوذ ترقرشیربر ًا 50
میویًن ديص ياکؼه سا تا پایان ػرال  2020دس ػرشاػرش
خُان تًصیغ کىىذ.
نا تًخٍ نٍ ایىسٍ َش فشد نشای ایمىی مقانل کشيوا نرٍ دي
ياحذ ديص اص ياکؼه ویاص داسدPfizer ،دس حال حاهرش
سيی تًلیذ ديص َای کافی نشای حذيد  25میویرًن ورؤرش
کاس می کىذ .دس مًسد ػال آیىرذٌ وریرض ،ایره ؿرشکرت
آمشیسایی میگًیذ کٍ میتًاوذ حذيد  1.3میویاسد ديص
تًلیذ کىذ.
 -۶چِ کساًی ابتذا ٍاکسیٌِ خَاٌّذ شذ؟
طبق گؤتٍَای  ،Pfizerایه ؿشکت میتًاوذ ترا پرایران
ػال  30تا  40میویًن ديص اص ایه ياکؼه سا تًلیذ کرىرذ،
کٍ ایه مقذاس نشای  15تا  20میویًن وؤش کافی اػت.
نٍ طًس دقیق تلمیم گیشی وـذٌ اػت کٍ چرٍ کؼراوری
ياخذ ؿشایط دسیافت ياکؼه َؼتىذ ،اما گشيٌَایی کرٍ
نیـتش دس مؼشم خطش ػؤًوت یا خطش انتال نرٍ يیرشيع
َؼتىذ دس ايلًیت خًاَىذ نًد.
ایه گشيٌَا میتًاوذ ؿامل کراسکرىران مرشاقربرت َرای
نُذاؿتی ،افشاد مؼه ي افشادی کٍ داسای ػًامرل خرطرش
ماوىذ چاقی یا دیانت َؼتىذ ،ناؿذ.
 -۷آیا اکٌَى هیتَاًین هاسک را کٌار بگذارین؟

پاػخ مىؤی اػت؛ دػتًسالؼمل َای پیـگیشی نایذ ادامرٍ
یانذ ي اکثش کاسؿىاػان میگًیرىرذ حرتری دس كرًست
مًخًد نًدن ياکؼه نٍ كرًست گؼرترشدٌ ،اقرذامرات
اهافی ماوىذ ماػک تا صمان کاَؾ خطش يیشيع کشيورا
نشای ػالمت ػمًمی خامؼٍ الصج خًاَذ نًد.
اطالػاتی کٍ اص ياکؼه َىًص يخًد وذاسد
 -۱آیا اس اثزبخشی ٍاکسي اطویٌاى دارین؟
دس حالی کٍ وتایح ايلیٍ ؿًاَذ قاوغ کرىرىرذٌ ای دسنراسٌ
مًثش نًدن ياکؼه اسائٍ میدَىذ ،اما آنَا نا اطمیىان نرٍ
ما ومیگًیىذ کٍ چقذس مًثش اػت .آصمایؾَای نالیرىری
نٍ ػادگی نشای اوداج ایه کاس طشاحی وـذٌ اوذ .آن َرا
فقط می تًاوىذ نٍ داوـمىذان اخاصٌ دَىذ کرٍ نرش اػراع
آماسی کٍ نٍ ػىًان اثشنخـی ؿىاختٍ میؿًد ،تخرمریره
نضوىذ.
اثش نخـی یک ياکؼه تىُا پرغ اص ياکؼریرىرٍ ؿرذن
میویًنَا وؤش تؼییه میؿًد .اما نا ایه يخًد کاسؿىراػران
میگًیىذ کٍ اطالػات ايلیٍ وـان میدَذ کٍ اثشنخـری
ایه ياکؼه نایذ نؼیاس صیاد ناؿذ.

