 #هشتگ
میوههایرنگیوعشقعجیبگاوی!




3.9 M views

عشقعجیبگاوی!
«یکی که اینجوری عاشقت باشه» ،ویدئوی عجیبی از دو
گاو در هند منتشر شد که عشق موجود در آن کاربران
زیادی را تحت تاثیر قرار داده است .ما آدمها خیال
میکنیم عشق بیشتر بین ما انسانها وجود دارد اما
بعضی وقتها حیوانات حسابی غافلگیرمان میکنند .در
ویدئویی که منتشر شده ،یک گاو نر به دنبال خودرویی
که گاو مادهای را سوار کرده ،میدود .ظاهرا ماجرا از این
قرار است که یک مزرعهدار تصمیم به فروش گاو ماده
خود میگیرد و در این میان هرچه گاو نر برای آزادی
گاو ماده تالش میکند خریدار به آن توجهی نمیکند.
اما مردم حاضر در خیابان متحیر ،این صحنه تراژیک را
از طریق شبکههای مجازی منتشر میکنند .این توجه
عمومی باعث میشود تا مزرعهدار گاو را آزاد کند و به او
اجازه دهد کنار گاو نر در یک سرپناه زندگی کند.



3.1 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
چقدرتویاین
عکسزندگی
جریانداره،
برایماکه
تویروستا
بزرگشدیم،
دیدناین
عکسیعنی
ورق زدن
آلبومخاطرات
کودکی!

قالیبافیدرسال،۱۳۶۸کاشان

عکاس :محمد اسالمی راد
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سه شنبه  8مهر1399
11صفر .1442شماره 20487

مردمانخونگرموحیاتوحشدوست
حتما تا به حال شما هم از حمالت گاندو(تمساح) به بچه
هایی که برای برداشتن آب به هوتگ ها رفته اند ،شنیده
اید ،گاندوهایی که حتی در چند مورد باعث قطع عضو
کودکان شده اند .باتمام اتفاقات تلخی که براثر حمله
گاندو درسیستان وبلوچستان افتاده اما تابه حال خبری
از آسیب مردم به گاندوها دیده نشده است .یکی از
فعاالنفضایمجازیدراینبارهنوشت«:مردممحلیهیچ
گونه آسیبی به گاندوها نرسوندن بلکه هروقت گاندو به
روستاشون میاد اونو زنده می گیرن و تحویل محیط بانی
میدن .افرادی هم هستن که باهزینه شخصی خودشون
از این حیوان کمیاب در طبیعت نگهداری می کنن».
کاربریهمنوشت«:مردممحلیمعتقدنگاندوبرکتآب
است ،اگر گاندویی کشته یا زخمی شود ،دریاچه خشک و
خشکسالی می شود ».کاربر دیگری نوشت« :احترامی که
در بلوچستان به حیات وحش می گذارند ،بی نظیر است».

یاشاسین اردبیل

ترکش



2.8 M views

 ۲۰درصدميوههایبازاررنگمصنوعیدارند!

3.4 M views

ادعایعجیببهمنی!

صحبت های رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه تهران
که گفته ،واسطهها برای اين که ميو ه را زودتر به بازار
عرضه کنند ،آن را رنگآوری می کنند ،بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت .رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه
تهران همچنین گفته 20« :درصد ميوهها به این شکل
عرضه میشن .االن وقتی ميوه نوبرانهای مثل نارنگی
رنگ کامل داره يعنی به طور مصنوعی رنگآوری شد ه و
برای ماندگاری هم از پارافین روی میوه استفاده میکنن
که با شستوشو هم از بین نمیرود و از نظر وزارت
بهداشت هم نباید مورد استفاده قرار گیرد ».کاربران
به این گفته ها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«االن دیگه واقعا پیدا کنید پرتقال فروش را ،چرا هیچ
نظارتی نیست روی عرضه محصوالتی که به سالمت مردم
ربط داره!» کاربری هم نوشت« :یکی باید این چرخه رو
قطع کنه و مردم هم باید حواسشون باشه که برای رنگ
بهتر میوه سالمتی شون رو به خطر نندازن».

صحبت های رئیس سابق بانک مرکزی درباره موجودی
حساب آقــازاده ها هم سر و صدای زیــادی در فضای
مجازی به پا کرد .محمود بهمنی گفته ۱۴۸« :میلیارد دالر
موجودی حساب آقازادههای ما در بانکهای خارجی است.
ذخایر کشور ما این قدر نیست .یعنی بیش از ذخایر ارزی
کشور ما موجودی حساب آقازادهها در خارج از کشور
است ».کاربران به این خبر واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :یک بار باید این قانون از کجا آوردی رو توی
کشور اجرا کنن ببینیم این آقازاده ها چطوری تونستن
 148میلیارد پول فقط توی بانک های خارجی جمع کنن،
حساب های داخلی هم به کنار!» کاربر دیگری نوشت:
«این آقازاده هایی رو که االن به کشور کمک نمی کنن
و پوال رو بردن اون ور آب به مردم معرفی کنن تا ما هم
بشناسیمشون».کاربریهمنوشت«:آقایبهمنی،چطور
از حساب خارجی آقازاده ها خبر داری؟!»





2.4 M views

کارخوب
جوونای
اردبیلیرو
همببینیدکه
همتکردن
وراهافتادن
رفتنکوه
سبالنرواز
زبالههای
گردشگرها
پاکسازی
کردن!

2.1 M views

اختالف 110میلیونیهرخودروکجامیرود؟

پدیدهایبهنامآغوشمرگ!

جدولی از نرخ فروش پراید در صورت های مالی شش
ماهه شرکت سایپا منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در
این جدول نرخ فروش سایپا 28،میلیون تومان اعالم شده
در حالی که این خودرو هم اکنون در بازار  ۱۳۸میلیون
تومان قیمت گذاری می شود .کاربران به این اختالف110
میلیونتومانیبازارتاکارخانهواکنشنشاندادند.کاربری
نوشت« :همیشه چند نرخی ها معضل اقتصاد کشور ما
بودن که باعث رانت و فساد میشن ».کاربری هم نوشت:
«کاش دستگاه های نظارتی ورود و مشخص کنن که این
 110میلیون اختالف توی جیب کی میره!» کاربر دیگری
هم نوشت« :حتی ثبت نام و قرعه کشی که خودروسازها
راه انداختن ،یه نوع بخت آزمایی برای استفاده از رانته .به
جای این کار باید کاری کنن این دو نرخی بودن جمع بشه».

امروز حضور حیوانات در این ستون کمی پر رنگ تر از
روزهای دیگر است .تصویری از تجمع زنبورها منتشر شد
که بازتاب زیادی داشت .هرچند در شرح آن ادعا شده بود
که آن ها برای از بین بردن ملکه کم کار اقدام به این کار
می کنند اما با یک جست و جوی ساده فهمیدیم که این طور
نیست بلکه زنبورهای عسل برای دفع زنبورهای مهاجم از
کندو همگی آن ها را در آغوش می گیرند تا در وسط این
ازدحام از دمای باال بمیرند .کاربران به این حرکت زنبورها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این نتیجه اتحاده
و چقدر زنبورهای عسل در دفاع از وطن شون متحدند و
حاضرن جونشون رو بدن!» کاربر دیگری نوشت« :کاش
برای نظم و مقررات و نوع برخورد با متعرضان به حریم
مون از زندگی رنبور عسل الگو بگیریم».

هایجنگ

ادعاشدهاین
ترکش
خمپارههای
جنگ
آذربایجانو
ارمنستانهکه
خوردهبهخونه
یهایرانی.یکی
بهاینابگه
میخوایندعوا
کنیدبرید
محلهخودتون!

منظرهزیباببینیم
یکم با دیدن
طبیعت
زیبای
شمال
ایران توی
الهیجان
حالمون
رو خوب
کنیمویکم
بی خیال
گرونی ها
بشیم

نمیدونم
کجاییوچه
میکنیولی
منفکر
نمیکنم
حتی
داروخانه
همفهمیده
باشهکهاین
نسخهایرادی
داشتهباشه!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

نسخهنویس

غافلگیری اب واکسن هندی
قراراست 20میلیوندوزواکسنکروناازهندواردکشورشود،بررسیهانشانمیدهدبرخالف

تصورعمومی ازاینشرکتهندیبهعنوانبزرگترینامیدبشربرایتولیدواکسنکرونایادمیشود
رعیتنواز-ویروسکرونا،تولیدواکسنآنوزمانرسیدنشبهکشورهایدنیاودرنهایت،جلوگیریازشیوعگستردهکووید19-
از داغ ترین بحث های این روزهای مردم جهان است .اولین کشوری که برای دست یافتن به واکسن کرونا اقدام کرد ،چین بود و
بعدازآنکشورهایدیگریهمهزینههایزیادیصرفساختواکسناینویروسناشناختهومرموزکردند.نتایجبهدستآمده
نشانمیدهدکهتاکنونچندموردازواکسنهایساختهشدهدرچیندرفازسومتستقراردارندوچنانچهنتایجنهاییاینفاز
هممانندفازهایقبلیموفقیتآمیزباشد،اجازهورودوتوزیعگستردهراپیداخواهندکرد.واکسنروسیههمباوجودادعاهایی
کهمحققانروسیدربارهموثربودنآندارند،اماخبرهایضدونقیضیدربارهبیخطربودنآناعالممیشودوالبتهحتمادرباره
واکسنهندیهمشنیدهاید،همانواکسنیکه 20میلیوندوزآنتوسطکشورمانخریداریشدهاست.شایدبرخیازخودشان
بپرسندکهچرامسئوالنواکسنهندیخریدهاند؟شایدعدهایبهکیفیتاینواکسنهایهندیمشکوکباشند.ماامروزبه
اینابهاماتپاسخدادهایم.پاسخیکهبهنظرمیرسدبعدازخواندنآنشگفتزدهخواهیدشد.

سرمایهگذاریهاینجومیبرایواکسنکرونا
هماکنوندردنیاحدود 220پروژهواکسنبیماریکرونادرحال
انجام است که شماری از آن ها به فاز سوم و نهایی رسیدهاند و
درصورتمثبتبودنتستها،آمادهتولیدانبوهوورودبهبازارهای
جهانیخواهندبود.
آلــمــان بــودجــه  885میلیون دالری :ایــن کشور بــه سه
شرکت بزرگ داروســازی داخلی بودجه  885میلیون دالری
اختصاص داده و به گــزارش موسسه فــدرال واکسن ،اولین
یشود.
واکسنکووید 19-اینکشورتاسال 2021آمادهم 
چین بودجهچندصدمیلیارددالری:مقاماتبهداشتچین
بهتازگیاعالمکردهاندکهظرفیتساالنهتولیدواکسنکرونادر
اینکشوربرایسالآیندهبهباالییکمیلیارددوزرسیدهاست.
هماکنوننیزچندینواکسنچینیدرمرحلهفازنهاییهستندو
برخیازشهرهایچینهمکهازاینواکسنهااستفادهکردهاند،
ماسکهاراکنارگذاشتهاند.
انگلستان بودجه 84میلیون پوندی:بهگفتهدبیربازرگانی
انگلیس،دولتاینکشورحدود 84میلیونپوندبودجهدراختیار
محققان قرار داده تا روی تحقیق و تولید واکسن کرونا فعالیت
کنند .از این مقدار بودجه ،حدود 65.5میلیون پوند برای تولید
واکسنبهمحققاندانشگاهآکسفوردتعلقگرفتهاست.
آمریکا بودجه 9میلیارددالری:آمریکابیشاز 9میلیارددالر
به تولید واکسن و بیش از  2.5میلیارد دیگر هم به ذخیرهسازی
ویالوسرنگبرایتزریقواکسناختصاصدادهاست.
ایتالیا بودجه  5میلیون یورویی :این کشور چند پروژه تولید
واکسن را در دست تولید دارد که یکی از آن ها به مرحله تست
بالینیرسیدهاست.
کشورهای دیگری از جمله روسیه و ایــران هم در زمینه تولید
واکسنسرمایهگذاریکردند.

واکسن هندیآکسفورد
شاید شما هم مثل برخی از این که واکسن کرونای هندی را
بخواهید استفاده کنید ،نگرانید و فکر می کنید این واکسن هم
مانند فیلم های بالیوودی تخیلی و فرازمینی است اما باید به
شما بگوییم که سخت در اشتباهید .این حرف را به این دلیل که
 20میلیون دوز از این واکسن را خریده ایم ،نمی گوییم بلکه در
اخبار جهان از این واکسن بهعنوان امید درمان بیماری کرونا
یاد میشود .شاید باورتان هم نشود که هند یکی از بزرگ ترین
مراکز ساخت واکسن در جهان است و اکثر واکسن هایی که از
دورانطفولیتزدهاید،ساختهمینهندبودهوکیفیتباالیی
هم دارند .دکتر کامیار قاسم نژاد ،داروساز که سال ها در حوزه
ساختواکسنفعالیتداشته،درگفتوگوبا«الف»گفتهاست:
«بسیاری از شرکت های هندی از تجربه و دانش باالیی در حوزه
داروسازی برخوردار هستند .قطعا شرکت سروم هند از جمله
معتبرترین شرکت های جهان است که می توان به محصوالت
آن ها اعتماد کرد ».او همچنین گفته« :واکسن کرونای شرکت
سروم هند هم در واقع با همکاری علمی دانشگاه آکسفورد و
برخی شرکت های آمریکایی در حال نتیجه دادن است .حتی
برخی شرکت های مطرح جهان برای تولید انبوه واکسن خود
گاهی این شرکت هندی را انتخاب می کنند تا هزینه تمام شده

تولید واکسن کاهش یابد .بنابراین می توان گفت واکسن های
تولید شده در این شرکت هندی ،اگرچه ارزان است اما کیفیت
مطلوبینیزدارد،زیرانظارتمحافلمطرحعلمیجهانراباالی
سرخودمیبیند.اگراینواکسنباهمینکیفیتمثالدرکشور
سنگاپوریاژاپنتولیدشود،قیمتنهاییآنچندینبرابرخواهد
شد،زیراهزینهاستخدامنیروهایانسانیدراینکشورهانسبت
بههندبسیارباالتراست».
دکتر محمدمهدی زمانی پژوهشگر تحقیقات بالینی هم در
یک الیو اینستاگرامی درباره این واکسن هندی می گوید« :این
واکسندراصلهندینیستوهمانواکسنآکسفوردانگلستان
است که امیدوار کننده ترین واکسن کرونا بوده و به دلیل این که
بزرگترینواکسنسازیهایدنیادرهنداست،درآنجاتولید
میشود».اوهمچنینمعتقداستکهواکسنکرونایآکسفورد
کهتوسطشرکتهندیتولیدمیشود،میتواندبیشازیکسال
در بدن آنتی بادی تولید و انسان را حداقل یک سال از خطر ابتال
بهکرونامصونکند.

آشناییباشرکتسرومهند
اینانستیتویخصوصیدرزمرههفتشرکتمطرحداروسازی
در هند است که در زمینه تولید دارو و واکسن ،تجارب طوالنی
دارد .حتی این شرکت هندی به عنوان یکی از بــزرگ ترین
تولیدکنندگان واکسن در جهان هم شناخته می شــود .در
برخی رسانه های مطرح جهان نیز از این شرکت بزرگ به عنوان
یکی از امیدهای اصلی دستیابی به واکسن کرونا یاد می شود.
بر اساس اطالعات منتشر شده« ،سیروس پوناواال» به عنوان
موسس و رئیس هیئت مدیره ایرانی-زرتشتی تبار انستیتو
سروم شناخته می شود .گفته می شود که هم اکنون پسر او،
«آدار پوناواال» به عنوان مدیرعامل انستیتو سروم هند فعالیت
می کند که معروف به سلطان واکسن دنیاست .پوناواال در
وبسایت شخصیاش نوشته« :برترین شرکت بیوتکنولوژی
هند و بزرگترین تولیدکننده واکسن از نظر تعداد دوز تولید و
فروختهشده در سطح جهان است (بیش از  1.5میلیارد دوز)».
خانوادهپوناواالقرنهاپیشازایرانبههندمهاجرتکردندوحاال
دراینکشوربهجایگاهمهمیرسیدهاند.
هرچندوزیربهداشتنامیازاینشرکتوپوناواالنبردهامابهنظر
میرسدآدرسهاییکهدرگفتههایشدربارهخرید 20میلیون
دوز واکسن کرونا از یک شرکت هندی با مدیر عاملی یک ایران
االصلمیدهد،همینشرکتسرومهنداست.

کیوباچهقیمتیعرضهمیشود؟
واکسنکرونایآکسفوردکهباکمکشرکتهندیتولیدشده،
قراراستتاپایانماهسپتامبرمیالدییعنیهمینفرداچهارشنبه
 9مهر با قیمتی حدود 13دالر عرضه شود .به گفته مدیران این
شرکتهندی،ظرفیتتولیددرماههایاول،پنجمیلیوندوزدر
ماهاستکهاظهارامیدواریکردهانداینظرفیترابه 10میلیون
دوزبرسانند.البتهنبایدانتظارداشتکهاینواکسنخیلیزودبه
ایرانبیاید.قطعاوروداحتمالیآنبهایرانچندماهطولخواهد
کشید ،زیرا در جدول توزیع واکسن ها معموال شهروندان همان
کشورتولیدکنندهدراولویتقرارمیگیرند.

