
اعالم نتایج یک مطالعه روی ۵۴۰ هزار نفر در اصفهان نشان داد

کسن سینوفارم ۱۲ برابر مرگ ومیر را کاهش می دهد وا
آیت اهلل رئیسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:

تین به ویژه ونزوئال است سیاست ایران توسعه روابط با کشورهای آمریکای ال

براســاس نتایــج یــک مطالعــه کــه در 
دانشــگاه اصفهــان و بــا جمعیــت ۵۴۰ 
هزار نفر به انجام رســید، مشخص شد 
کسن کرونای سینوفارم چینی ۱۲  که وا

برابر مرگ ومیر را کاهش می دهد.
عضــو کمیتــه علمــی مبــارزه بــا کرونــا 
گفت: »براســاس نتایج یک مطالعه که 
در دانشگاه اصفهان و با جمعیت ۵۴۰ 
هزار نفر به انجام رســید، مشخص شد 
کسن کرونای سینوفارم چینی ۱۲  که وا

برابر مرگ ومیر را کاهش می دهد.«
حســن ابوالقاســمی در گفت وگویــی 
خصــوص  در  مطالعــه  »یــک  افــزود: 
کســن های کرونای چینی  اثربخشی وا
بــا جمعیــت ۵۴۰ هــزار نفــر بــه انجــام 
رســید که براســاس آن مشــخص شــد، 
کســن حــدود ۱۲ برابــر مرگ ومیر  این وا
و حــدود ۱۱.۵ برابــر میــزان بســتری در 

بیمارستان ها را کاهش می دهد.«
او تصریــح کــرد: »نتایــج ایــن تحقیق 
کــه روز گذشــته )یکشــنبه ۲۵ مهرماه( 

ک  بــه اشــترا در فضــای مجــازی نیــز 
گذاشــته شــد، همچنیــن نشــان داد، 
کســن ۱۸ برابــر میــزان ابتال به  تزریــق وا
کوویــد- ۱۹ را کاهــش می دهــد، عمده 
کســن ها در ایــن مطالعه ســینوفارم  وا
در  امــا جزئیــات تحقیــق هنــوز  بــود، 

دسترس نیست.«
ابوالقاســمی همچنیــن خاطرنشــان 
کــرد: »به منظــور اطمینــان بــه نتایــج 
یک مطالعــه باید همه اجــزای تحقیق 
در  کنونــی  نتایــج  و  شــده  مشــخص 
فضــای مجــازی در حــال حاضــر کافی 

نیست.«
عضــو کمیتــه علمی مبــارزه بــا کرونا 
هــم  مطالعــه  »شــرایط  شــد:  یــادآور 
بایــد به طــور کامل مــورد بررســی قرار 
کســن  گیــرد. بــه عنــوان مثــال، یک وا
کــه اصــال  در زمانــی تزریــق می شــود 
پیکی در کشــور وجود نداشــته و یک 
کســن ممکن اســت، در پیک کرونا  وا

تزریق شود.«

کشــور  بــا  روابــط  جمهــوری  رئیــس 
توســعه  بــه  رو  و  دوســتانه  را  ونزوئــال 
توصیف کرد و گفت: سیاست جمهوری 
اســالمی ایران توســعه معنادار روابط با 
کشــورهای درحــال توســعه بخصــوص 
کشورهایی که به دنبال حفظ استقالل 
گــر  ســلطه  کشــورهای  برابــر  در  خــود 

هستند، می باشد .
آیــت اهلل دکتــر ســید ابراهیم رئیســی 
»فلیکــس  دیدار در  دوشــنبه  روز 
امــور  وزیــر  گونســالس«  پالسنســیا 
خارجه ونزوئال، گفــت: آمریکای التین 
بخصــوص ونزوئــال جــزو اولویــت های 
جمهــوری  اقتصــادی  دیپلماســی 
مصمــم  مــا  و  اســت  ایــران  اســالمی 
هســتیم روابط خود را با این کشــورها 

توسعه دهیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مــا 
ادامــه  قــدرت  بــا  را  پیشــرفت  مســیر 
دولــت  ایــن  در  داد،گفــت:  خواهیــم 
مصمم هســتیم مشــکالت ایجاد شده 

از ســوی دشــمنان  را کنار بزنیم و مسیر 
پیشرفت کشور را ادامه دهیم.

کیــد بر ضــرورت  آیــت اهلل رئیســی بــا تا
کاس در  کارا گســترش روابــط تهــران - 
حوزه های مختلف گفت: برای توســعه 
مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و 
بلند مدت طراحی شــود تا چشــم انداز 
کثــری  روابــط بــه ســمت تقویــت حدا

حرکت کند.
رئیس جمهوری با تحســین همراهی 
ونزوئال بــا ایــران در مجامــع بین المللی 
افــزود: بــا برنامــه همکاری هــای بلنــد 
چشــم انداز   ، کشــور دو  میــان  مــدت 
روشــنی برای گســترش و تعمیق روابط 

وجود دارد.
آقــای رئیســی با بیــان اهمیــت دولت 
ونزوئال در سیاســت خارجی ایران، ابراز 
امیــدواری کرد با ســفر رئیس جمهوری  
آینــده نزدیــک،  بــه تهــران در  ونزوئــال 
گام هــای جدیدی بــرای همکاری های 

بلندمدت دو کشور برداشته شود.

در  نیــز  ونزوئــال  خارجــه  امــور  وزیــر 
گــرم  ســالم های  ابــالغ  بــا  دیــدار  ایــن 
رئیــس جمهــوری کشــورش بــه رئیــس 
جمهوریی اسالمی، ایران و ونزوئال را دو 
کشــور دوســت توصیف کــرد و گفت: دو 
کشــور در مقابل نظام ســلطه و کســانی 
کــه می خواهنــد بــه اســتقالل مــا لطمه 

وارد کنند، متحد هستند.
از  گونســالس«  پالسنســیا  »فلیکــس 
ایران بــه عنوان کشــور مهــم و تاثیرگذار 
جمهــوری  گفــت:  و  بــرد  نــام  منطقــه 
بولیــواری ونزوئال در کنار ایــران به دفاع 
از چندجانبه گرایــی و مقابله با مداخله 

آمریکا متعهد است.
کید  وزیر امــور خارجه ونزوئال هــم با تا
 ، بــر ضــرورت گســترش روابط دو کشــور
گفت: تدویــن برنامه روابــط بلند مدت 
دو کشــور می تواند در تحقق این هدف 
موثر باشد و ونزوئال آماده توسعه روابط 
درهمــه زمینه هــا با جمهوری اســالمی 

ایران است.

لیگ ۲۱ در خط 
 استارت؛ 6 مدعی

 و شاید چند پدیده
بیست ویکمین دوره لیگ برتر فوتبال بعد از 
مدت ها انتظار از سه شنبه استارت می خورد

معاون امور زنان و خانواده:

وام ۱۲۰میلیون 
تومانی ازدواج   برای 

روستاییان  

خطیب زاده:

رایزنی در بروکسل   
 برای موضوعات 

به نتیجه نرسیده  وین

واردات ۷۰هزار خودرو برای تنظیم بازار

موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده
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 وزیر راه و شهرسازی : ساخت ۴ میلیون مسکن
به این معنی نیست  که هر سال یک میلیون واحد بسازیم

  4 میلیون واحد مسکن 
چگونه ساخته می شود؟

خبرتازه

داستان مرموز نابغه قاتل 
و خانه پر از اسلحه اش

گزارش »شهروند« از ماجرای قتل مرد تاجر از سوی یک استاد دانشگاه 

56

3 2

7

 امدادگران پایگاه های جاده ای شمال غرب کشور
 به استقبال زمستان زودرس رفته اند

4

گوش به زنگ حادثه

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

کرونا در آمریکا، کودکان اقلیت 
نژادی و قومی را بیشتر یتیم کرده است

 جمعیت ایران از حدود 
۸۱.۰۷میلیون نفر در سال ۱۳۹6 با 

روندی افزایشی به ۹۵میلیون و 
 ۲۷۸هزار نفر در سال ۱۴۱۵ 

خواهد رسید

 وداع با یکی از مهم ترین مفسران 
سینما و فلسفه

یتیماِن 
رنگین پوسِت کووید! 

 ۹۵ میلیون نفر 
جمعیت ایران تا ۱۴۱۵

 ، یوسف اسحاق پور
درگذشت
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 ، مهمترین عناوین تایمز

نیویورک تایمز و فایننشال تایمز را
 بخوانید
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 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
27 محموله

داده نما


