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گیرافتادنفیروزکریمیوحقوقگمشدهسربازان!




االغیکهمشارا
پولداریمکند!

االغهاباتنوعمحصوالتشانمنبعخوبی
برایتولیدثروتهستند،ازشیرآنها
گرفتهتافضوالتشان

3.9 M views

قلیانباطعمفضلهکبوتر!

3.1 M views

یکی از ویدئوهای پربازدید فضای مجازی مربوط به
کشف حدود یک تن تنباکوی قلیان ساخته شده از
کاه و فضله پرندگان است .به گفته پلیس ،یک باند
دو نفره با استفاده از فضله پرندگان و علف اقدام به
ساخت تنباکوی تقلبی می کردند .این افراد سودجو با
چسباندن هولوگرام روی بسته های تنباکو برای جلب
اعتماد مردم ،هر بسته تنباکو را به مبلغ  ۳۰هزارتومن
به مشتریان می فروختند که با واکنش هایی در فضای
مجازی همراه بود .کاربری نوشت« :من هنوز برام جای
سواله که چرا یه عده حاضرن با به خطر انداختن جون
مردم سود کنن؟!» کاربر دیگری نوشت« :حاال جدا از
بحث نامردی که کردن ،خداییش یعنی مشتری هاش
نمی فهمیدن؟ خیلی عجیب بوده!» کاربری هم نوشت:
«متاسفانه با وجودی که این همه از مضرات قلیون
میگن بازهم خیلی ها توی قرنطینه رفتن سراغ قلیون».





2.8 M views

گیرافتادن«فیروزکریمی»درجگرکی!



2.1 M views

عروسی در شیکاگو
تصویری از یک زوج اهل شیکاگو که هزینه عروسی
شان را برای بی خانمان های شهرشان غذا خریده بودند،
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی
داشت .در شرح این تصویر آمده بود« :این زوج برنامه
عروسی بزرگ خود با  150مهمان رو کنسل و هزینه
جشن خود را برای بی سرپرستان شیکاگو غذا تهیه
کردند ».کاربران دو نکته جالب از این خبر استخراج
کرده بودند که قابل تامل بود .یکی از کاربران نوشت:
«نوشته عروسی بزرگ با  150مهمون ،بابا ما این جا
تولدای ســاده مون بــاالی  150تا مهمون دعــوت می
کنیم!» کاربر دیگری هم به این نکته توجه کرده بود که
هزینه عروسی به عهده دوطرف بوده و فشار مالی فقط
روی یک نفر نیست.

هر االغ به طور متوسط روزانه  1.5لیتر شیر می
دهد و این روزها هر لیتر آن حدود  150هزار
تومانقیمتدارد.یعنیهراالغمادهروزانهبیش
از  200هزار تومان فقط از طریق شیرش خلق
ثروت می کند .اگر دامداری که االغ را نگهداری
می کند کمی خالق باشد ،از شیر االغ پنیر هم
تولید می کند که یکی از گران ترین پنیرها در
دنیاست .هر  30لیتر شیر االغ تقریبا یک کیلو
پنیر می دهــد که قیمت آن حــدود  7میلیون
توماناست.
▪پشکلاالغ

عنبرالنسا یا همان پشکل مــاده االغ باکره
یکی دیگر از محصوالتی است که سوددهی
باالیی دارد .این محصول از قدیم در طب سنتی
کاربردهاییداشتهوحاالهمکهادعاشدهدررفع
کروناشایدموثرباشدقیمتآنبهشدتافزایش
یافته است تا جایی که هر کیلو فضوالت االغ در
سایت های مختلف بین  75تا  150هزار تومان
فروختهمیشود.
▪روغن و پوست االغ

3.4 M views

یکی از پست های پربازدید روز گذشته در شبکه های
اجتماعی مربوط به داستانی بود که پشت ضرب المثل
«حرف مفت زدن» وجود دارد .در این پست آمده است:
«در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگرافخانه تأسیس
شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت
پیامش با سیم به شهر دیگری برود .به ناصرالدین شاه
گفتند تلگرافخانه بیمشتری مانده و کارمندانش آن
جا بیکار نشسته اند .ناصرالدین شاه دستور داد به
مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هر چه میخواهند
تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و
بعد از مدتی دیدند پیا مهایشان به مقصد میرسد
و به همین دلیل هجوم مردم روز به روز زیادتر شد.
سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود مردم
به تلگراف عادت کرده اند ،دستور داد سر در تلگراف
خانه تابلویی بزنند بدین مضمون :بفرموده شاه از امروز
حرف مفت زدن ممنوع!»

این روزها از االغ به عنوان یک حیوان پول ساز
با خرج کم یاد می شود که می تواند میلیون ها
تومانبرایصاحبشپولسازیکند.بهتازگیهم
ویدئوییدرشبکههایاجتماعیدستبهدست
شد که در آن یک دامدار از درآمد روزانه بیش از
یک میلیون تومانی اش از شیر و فضوالت االغ
ها می گفت که بازتاب زیادی داشت .به همین
دلیل امروز سعی داریم از درآمدهایی که االغ
داردبنویسیمکهخواندنشنهتنهاخالیازلطف
نیستکهمیتواندمفرحهمباشد.
▪شیراالغ



وقتی حرف مفت زدن ممنوع شد!

باتوجهبهقیمتونحوهنگهداریواکسنهایتولیدهشدهبرایکرونا
هرکدامازواکسنهابرایماچقدرهزینهخواهدداشت؟

یکمیلیونازحقوقسربازانکجاست؟
ویدئویی از حضور رئیس سازمان وظیفه عمومی در
برنامه «به اضافه مستند» تلویزیون در شبکه های
اجتماعی پر بازدید شد که در بخشی از آن مجری برنامه
درباره حقوق کم سربازان در دوره خدمت می گوید.
سردار مهری در این باره می گوید« :طبق ماده  49قانون
وظیفه عمومی حداقل حقوق سرباز باید  60درصد و
حداکثر  90درصد حقوق یک پایور یا همان کادر باشد.
االن حداقل حقوق پایور دو میلیون و  300هزار تومان
است در حالی که متوسط حقوق سربازان  500هزار
تومان است البته دیپلم و زیردیپلم حدود  300هزار
تومان می گیرند ».رئیس سازمان وظیفه عمومی در
ادامه دلیل کم بودن حقوق را به بودجه اختصاصی ربط
می دهد و می گوید« :دولت و مجلس باید این مسئله را
در بودجه تامین کنند ».کاربری نوشت« :اگه قانونه که
دیگه باید رعایت بشه و حداقل حقوق سرباز که میشه
یک میلیون و  400هزار تومن رو بهش بدن!»

در حالی که به دلیل شیوع کرونا محدودیت هایی اعمال
شده اما هنوز هم هستند افرادی که با رعایت نکردن
این محدودیت ها جان خود و دیگران را به خطر می
اندازند .دو شب پیش در بخش خبری  20:30خبرنگار
برای تهیه گزارش تصویری از چگونگی رعایت محدودیت
ها توسط مردم به سراغ بازارهای مختلف رفت و در یک
جگرکی ،فیروز کریمی که در حال خوردن جگر بود ،شکار
دوربین شد .این در حالی است که برای حفظ سالمت
مردم تاکید شده رستوران ها و اماکن تهیه غذا باید فقط
غذای بیرون بر داشته باشند .با این حال فیروز کریمی
بازهم به مردم توصیه کرد پروتکل ها را رعایت کنند.
کاربری نوشت« :آقای کریمی شما مثال خودت الگویی ولی
متاسفانه دریغ از رعایت پروتکل ها».

چندبدیم
واکسینهشیم؟

2.4 M views

انفجار زامبی های کرونایی
یکی از اخبار پربازدید در فضای مجازی ،خبر انفجار
راسوها در زیر زمین بود .ماه گذشته پس از کشف چند
مورد مشکوک ویروس کرونای جهش یافته در مزارع
پرورش راسو در دانمارک ،دولت این کشور در یک
اقدام فوری دستور کشتار ۱۶میلیون راسو را صادر کرد
و تمام اجساد این راسوها با آهک دفن شد .گفته می شود
این اجساد پس از متورم شدن در زمین ،یکی یکی منفجر
شده و ترس و وحشت زیادی را در میان مردم ایجاد کرده
است .کاربری نوشت« :خب چرا قرنطینه شون نکردن و
اونا رو کشتن! این چه بالییه ما انسان ها سر حیات وحش
میاریم ».کاربر دیگری نوشت« :فکر کن داری روی زمین
راه میری یهو یه چیزی زیر پات منفجر میشه و آهک
از زمین میاد باال ،واقعا وحشتناکه آدم یاد فیلم
های ترسناک میفته».

هرچند استفاده از گوشت االغ مکروه است اما
جدایازگوشتآن،پوستوچربیزیرشکماالغ
هممشتریانپروپاقرصیدارد.شایدباورکردنی
نباشد اما همان چربی زیر شکم االغ که گفته می
شود برای تسکین دردهای عضله ای ،مفصلی،
آرتــروز ،کمر درد ،دیسک کمر ،پا درد ،گردن
درد و  ...مفید است کیلویی  700هزار تومان به
فروشمیرسد.
▪دیگرمشتقاتاالغ

به جز آن چه نوشتیم معموال برخی دامپروری ها
ازمحصوالتاالغهامشتقاتدیگریمانندکرم،
صابون ،شامپو و  ...هم تولید می کنند که قیمت
آن ها به این گونه است .کرم پوست :هر تیوب
۹۰هــزار تومان ،صابون :هر قالب
۵۰هزارتومان،شامپو:هرعدد
۳۰هــــزار
تومان

ناصری-خوشبختانهاینروزهاخبرهایخوبیدربارهتولیدواکسنکرونادراقصینقاطجهانمیشنویمودرهمینخصوصکشورمانهمبه
پیشرفتهایخوبیدستیافتهوبهگفتهوزیربهداشتیکیازواکسنهایایرانیهمبهمرحلهتستانسانیرسیدهکهمیتواندنویددهنده
روزهای خوب و بدون کرونا در آینده ای نزدیک باشد .البته پیش از این هم وزیر بهداشت اعالم کرده بود اقدام به خرید ۴۱تا ۴۲میلیون دوز
واکسنازشرکتهایمختلفواکسنسازیبرای ۲۰تا ۲۱میلیوننفرکردهاست.همینصحبتهابهانهایشدتاضمنبررسیواکسنهای
کرونایمختلفدرجهانبهقیمتآنهابپردازیم.

واکسن فایزر آمریکا و آلمان  20دالر
یکی از جدی ترین واکسن های تولید
شده برای مهار کرونا واکسن شرکت
آمریکایی فایزر و شرکت بیونتک آلمان
است .آن ها مرحله سوم آزمایشهای
بالینی خود را در 18نوامبر ( 28آبان) با
موفقیت به پایان رساندند و اطالعات
خوبی را از این واکسن منتشر کردند که نشان از نداشتن عوارض
خاص جانبی بعد از تزریق این واکسنها بود .گمانه زنیها درباره
زمان استفاده از این واکسن بر این است که احتماال واکسن فایزر-
بیونتکازاواخرسالجاریمیالدیدرآمریکابرایواکسیناسیون
شهروندان استفاده خواهد شد .قیمت این واکسن برای هر دوز20
دالر اعالم شده است.
نقطه قوت :مهم ترین نقطه قوت این واکسن ،این است که گفته
شده 95درصدایمنیایجادمیکند.
نقطه ضعف :چالش اصلی استفاده از ایــن واکسن در سایر
کشورها ،شرایط نگهداری خاص و دمای منفی  70درجه برای
فعالنگهداشتنآناست.

نقطهضعف:مشخصنبودنمیزاندقیقتاثیرگذاریاینواکسن
رامیتواننقطهضعفآنبرشمرد.بهتازگیمشخصشدهمیزان
کاراییواکسنبادوزکمتر ۹۰،درصدبودهاست.
واکسناسپوتنیکوی روسیه  10دالر
این واکسن رازآلود روسیه با وجودی که
اطالعاتزیادیازروندتحقیقاتومیزان
کارایی و تاثیر آن در آزمایشهای بالینی
منتشر نشده امــا یکی از واکسنهای
بالقوهایاستکهمیتواندبخشیازبازار
جهانی را در اختیار بگیرد .واکسن
«اسپوتنیکوی»نخستینواکسنتولیدیبرایکرونادرجهاناستو
روسیهنخستینکشوریبودکهتولیدآنرااعالمکرد.همچنیناعالم
شدهاینواکسنتاثیر 91/4درصدیراطی ۲۸روزپسازتزریقدوز
اول نشان میدهد و تاثیر واکسن طی  ۴۲روز پس از تزریق اول
۹۵درصداست.
نقطهقوت:نگهداریدردمای 4درجهسانتیگراد
نقطهضعف:شفافنبودننتایجپژوهشی

واکسن مدرنا آمریکا  25تا 37دالر

واکسنسینوفارم چین نامعلوم

مدرنا دومین شرکت آمریکایی است که
تست انسانی را بــا موفقیت پشت سر
گذاشته است .تاثیر این واکسن هم شبیه
واکسن فایزر است و اثر بخشی آن نزدیک
به 95درصد اعالم شده است .گفته شده
آمریکا،بریتانیا،اتحادیهاروپا،کاناداوژاپن
از اصلیترین مشتریان این واکسن هستند .با این حال قیمت این
واکسن نسبت به واکسن فایزر گران تر است و هر دوز آن بین 25تا37
دالرقیمتدارد.
نقطه قــوت :تاثیر  95درصــدی ایــن واکسن در کنار شرایط
نگهداری آن که می توان در دمای یخچال آن را به مدت  30روز
نگهداریکرد،ازنقاطقوتآنمحسوبمیشود.
نقطهضعف:قیمتباالیاینواکسننسبتبهدیگرواکسنهای
تولیدشده،نقطهضعفآنبهحسابمیآید.

دوواکسنشرکت«سینوفارم»درمیانپنج
واکسن درحال توسعه چینی هستند که
تحتآزمایشهایبالینیبینالمللیقرار
دارنــد .مرحله سوم آزمایش بالینی این
واکسن از  21جــوالی (تیر  )1399در
برزیل و یک ماه بعد در اندونزی شروع شد
و از  17سپتامبر (اواخــر شهریور) هم ترکیه به آزمایش فاز سوم این
واکسنپیوست.تاکنونقیمتمشخصیبرایاینواکسنچینیاعالم
نشده است اما دولت چین پیشتر وعده داده واکسن تولیدی خود را با
قیمتیمناسبوارزاندراختیارکشورهایدنیاقرارخواهدداد.

واکسن آکسفورد انگلستان حدود 3دالر
یکی از واکسن هایی که از همان ابتدای
شیوعکروناباسروصدایزیادیشروعبه
ک ــار کـــرد ،همین واکــســن دانشگاه
آکسفورد اســت .با وجــود این که هر از
چندی خبرهای خوبی از پیشرفت های
ایــن واکــســن بــه گــوش مــی رســیــد اما
چالشهاییدرپروسهآزمایشهایبالینیآنبهوجودآمد.سرپرست
تیم واکسن دانشگاه آکسفورد دربــاره این واکسن گفت« :نتایج
آزمایشهای گسترده نشان میدهد این واکسن درصورت تزریق
نیمدوز و سپس دوز کامل به اثربخشی ۹۰درصـــدی میرسد.
آسترازنکا قول داده تا پایان سال ۲۰۲۱میالدی سه میلیارد دوز از
اینواکسنراتولیدکند».
نقطهقوت:نقطهقوتاین
واکسن قیمت و شرایط
نگهداری آن اســت .این
واکــســن را مــی ت ــوان در
دمــای بین  2تا  8درجه
سانتی گــراد نگهداری
کرد و هر دوز آن حدود 3
دالر قیمت دارد.

واکسن جانسن آمریکا  10دالر
واکسن شرکت آمریکایی جانسن هم در  23سپتامبر سال جاری
میالدی (اوایل مهر )1399مرحله سوم آزمایش بالینی را آغاز کرده و
انتظارمیروددرسال 2021قیمتهردوزواکسنتولیدیجانسنبا
حدود  10دالر بهبازارجهانیعرضهشود.
واکسن نواواکس آمریکا حدود 2دالر
مرحلهسومآزمایشهایبالینیواکسنتولیدیاینشرکتداروییهم
ازاوایلمهردربریتانیاآغازشدهوقراراست 15هزارداوطلببین 18تا
 84سال ،دوزی از واکسن تولیدی این شرکت را دریافت کنند .اولین
نتایجاینآزمایشهاقراراستدرسال 2021اعالمشود.
▪واکسن ایرانی ،خرداد1400
در کنار آن چه از واکسن های تولید شده در جهان نوشتیم نباید از
این موضوع هم غافل شد که به همت دانشمندان کشورمان واکسن
کرونا به مرحله پایانی یعنی تست انسانی رسیده است .دکتر مینو
محرز ،عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتوگو با
میزان در خصوص واکسن ایرانی کرونا گفته است« :چند واکسن
ایرانی مرحله حیوانی را با موفقیت گذراندهاند و آمــاده ورود به
مرحله انسانی هستند و اگر این آزمایشها هم با موفقیت سپری
شود و واکسن در مقابل ویــروس کووید ۱۹مصونیت ایجاد کند،
میتوانیم آن را در سطح وسیع تولید کنیم و هیچ مشکلی در تولید
واکسن کرونا نداریم و به هیچ کشوری نیازمند نیستیم ».پیش از این
هم دبیرکمیتهعلمیستادملیکروناتخمینزدهاستواکسنایرانی
تابستان آینده وارد بازار میشود.

