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ماجرایصفچینیهاوتعلیقپروانهبازیگرپرحاشیه!




رسوایی آشنا و
ازدواج های هرنی!
پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردم
بهدنبالچهمطالبیبودند؟

3.9 M views

جوانیکهبایککیلوطالویکمیلیاردوسوسهنشد!

3.1 M views

جوانانانگیزهندارندیامسئوالنعرضه؟!

خبر بازگرداندن یک کیلو طال و یک میلیارد تومان پول
توسط راننده پاکدست ابهری واکنش های زیادی در پی
داشت .ماجرا از این قرار است که محمد ترکی ،راننده
پاکدست دهه هفتادی ابهری ،پس از پیدا کردن یک کیف
حاوی یک کیلو طال و یک میلیارد تومان پول در اتوبوس
خود ،آن را تحویل صاحبش میدهد .کاربران امانتداری
راننده اتوبوس را تحسین کردند .کاربری نوشت« :وقتی
نون حالل خورده باشی سخته برات نون حروم بخوری دمت
گرم آقای ترکی ».کاربر دیگری نوشت« :توی این دورانی
که هزینه ها بیداد می کنه و درآمد ها کفاف مخارج زندگی
رو نمی ده ،این کار بزرگیه ».کاربری هم نوشت« :من
موندم چرا اون صاحب کیف که یک کیلو طال و یک میلیارد
رو توی کیف ریخته ،با اتوبوس رفت و آمد می کرده و یه
آژانس نگرفته و بعدم چی شده که جا گذاشتش!»

صحبت های معاون سامان دهی امور جوانان وزارت
ورزش که گفته« :یک نوع راحت طلبی در میان نسل جوان
به وجود آمده و حتی اگر بخشی از موانع اقتصادی موجود
برای ازدواج رفع شود ،باز هم برخی جوانان انگیزه الزم
برای ازدواج را ندارند ».بازتاب زیادی داشت .او در بخش
دیگر از صحبت هایش هم گفته است« :بر اساس یک
پژوهش ۳۷ ،درصد جوانان کشور اعالم کردهاند انگیزه
تشکیلخانوادهراندارند».کاربرینوشت«:شمامشکالت
اقتصادی رو حل کن بعد ببین جوونا ازدواج می کنن یا نه».
کاربر دیگری هم نوشت« :باز هم به جای حل مشکالت،
تقصیرها رو دارین میندازین گردن مردم ،نمی تونین
مشکالت اقتصادی رو حل کنید چرا جوون ها رو مقصر
نشون می دین ».کاربری هم نوشت« :وظیفه شما ایجاد
انگیزه است نه آمار دادن و نالیدن».





2.8 M views

3.4 M views

امانازچندنرخی!

تعلیقپروانهوکالتآقایبازیگر

خبر پنج نرخی شــدن شکر ،بازتاب زیــادی در فضای
مجازی داشــت .دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی
گفته است« :نرخ مصوب  ۶۶۵۰برای واحدهای تولیدی،
نرخ مــصــوب ۸۷۰۰بــرای مصرف کننده ،نرخ مصوب
۱۱هــزارو ۵۰۰برای بنکداری ها ،نرخ آزاد بنکداری
۱۳هزار و ۵۰۰به صورت کیسه های  ۵۰کیلویی و نرخ
آزاد مصرف کننده هم که گفته می شود تا  ۱۴هزارتومان
رسیده است ».کاربران ریشه فساد را در چند نرخی بودن
کاالها اعالم کرده اند .کاربری نوشت« :همین چند نرخی ها
باعث می شه شکر واحدهای تولیدی وارد بازار آزاد بشه
و هم تولید کم بشه و هم تولیداتی که شکر نیاز داره به
قیمت باالتر فروخته شه ».کاربر دیگری نوشت« :این که
یارانه به این شکل توزیع می شه غیر از فسادی که ایجاد
می کنه هیچ سود دیگه ای برای مردم نداره».

خبر تعلیق پروانه وکالت حسام نواب صفوی بازتاب زیادی
در فضای مجازی داشت .دادستان انتظامی مرکز وکالی
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از
تعلیق پروانه وکالت این بازیگر مشهور سینما و تلویزیون
خبر داد .البته چندی پیش هم گزارش هایی از تخلفات
این بازیگر در شبکه های اجتماعی منتشر شده و جشن
ترخیص از آی سی یو به بخش او هم سر و صدای زیادی
به پا کرده بود .او متهم به کالهبرداری ،اخاذی و اغفال در
ازدواج شده بود و به تازگی هم تصویری از یک حکم دادگاه
که ادعا شده در خصوص یکی از پرونده های اوست ،در
شبکه های اجتماعی بازنشر می شود.حسام نواب صفوی
درپستیاینستاگرامینوشت«:بدینوسیلهبندهصراحتا
از بزه های انتسابی اعالم برائت می کنم .اجازه ندهید با
کالهبردار نشان دادن بنده شما را فریب دهند یا از این
طریق از شما پولی دریافت کنند».





بهسواالتیچون:برایتزریقواکسنکرونابایدچهکنیم،اگرواکسنخاصیبخواهیمچهکاریبایدکرد،
طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ
پربازدیدراکهکاربرانبهدنبالشبودند،باهممرورمیکنیم.
▪ 7واژهفارسیپرجستوجودرگوگل

نتیجهبازیاستقاللمقابلالدحیلواستقاللمقابلاالهلی
از پر جست و جوترین ها بودند که هر دو بازی هم با نتیجه
مساوی به پایان رسید .بعد از جست و جوهای فوتبالی ،نام
اهالی سینما به چشم می خورد  .باران کوثری و لیال حاتمی
به دلیل ابتالی شان به کرونا و بستری شدن شان مورد توجه
قرار گرفتند .خوشبختانه حال هر دوی آن ها خوب است و از
بیمارستانمرخصشدهاند.امابعدازایندوبازیگر،نامهانیه
توسلیقراردارد.اوچندروزپیشدراینستاگرامشباانتشار
پستی با افرادی که آزار دیده اند ،ابراز همدردی کرد .اما بعد
از پست توسلی یکی دیگر از بازیگران زن سینما در پستی
ادعا کرد که یک کارگردان ،تهیه کننده و فیلم نامه نویس با
نام ح.ف در  15سالگی به او تجاوز کرده است .فیش حقوقی
بازنشستگانهمازدیگرپرجستوجوهایاینهفتهبود.
▪ 7مقالهپربازدیدازویکیپدیا

درمقالههایویکیپدیاهمنامدوبازیگر،یکموسیقیدان،
یک اقتصاددان و یک سیاستمدار دیده می شود .فرشته
حسینی بعد از این که نوید محمدزاده تولدش را به او تبریک
گفت بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری مدعی شدند
که این دو با هم زندگی مشترک شان را شروع کرده اند .بعد
از او نام ساره بیات و علیرضا افکاری وجود داردو این بازیگر و
موسیقی دان هم با انتشار پستی آغاز زندگی مشترک شان
را اطالع رسانی کردند .انتخابات ریاست جمهوری ایران در
سال  1400هم مقاله ای است که در این فهرست قرار دارد.
اعالم کاندیداتوری مصطفی تاجزاده هم باعث شد نام او
در این فهرست قرار بگیرد .سعید لیالز هم چهره اقتصادی
این فهرست است که به دلیل گفت و گوی لو رفته اش با وزیر
خارجه مورد توجه قرار گرفت .در انتها هم نام سریال احضار
کهدرشبهایرمضانازتلویزیونپخشمیشود،قراردارد.
▪ 7هشتگداغتوییترازدیتاک

2.4 M views

2.1 M views

ماجرایصفچینیهادربیمارستاننیکان

هزینههایکرونا

روز گذشته ویدئویی از یک صف طویل در بیمارستان
نیکان منتشر شد که بازتاب زیادی داشت و با واکنش
مسئوالن این بیمارستان همراه شد .یک مقام مسئول در
بیمارستان نیکان درباره این صف چینی ها گفته است:
«سفارت چین در ایران تعدادی واکسن کرونا برای تزریق
به اتباع خود وارد و تامین کرده است .این موضوع ربطی
به واکسیناسیون علیه کرونای گروههای اولویت دار در
کشور ندارد ».کاربری نوشت« :فکر نمی کردم این همه
چینی توی کشورمون داشته باشیم خیلی زیاد بودن».
کاربر دیگری نوشت« :کاش یه برنامه ریزی می کردن که
یهو این همه جمعیت رو یه جا نکشونن ،الاقل جلوی چینی
ها آبروداری می کردن تا نفهمن این قدر مدیریت مون
ضعیفه ».کاربری هم نوشت« :وقتی کشورت قدرتمند
بشه هر کجای دنیا هم که باشی ازش بهره می بری».

سخنگوی وزارت بهداشت گفته است« :هر بیمار مبتال به
کرونا به طور متوسط بین  ۶.۵تا  ۸میلیون تومان در بخش
دولتی هزینه دارد که  ۹۰درصد آن در بخش بستری
توسط بیمه پرداخت میشود ».کاربران به این گفته ها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :در اصل باید تمام
هزینه های بیمارستانی افراد مبتال به کرونا رو دولت
پرداخت کنه که نتونسته با دستورالعمل های درست اون
رو کنترل کنه ».کاربری نوشت« :اگه واکسن زودتر وارد
می شد این همه هزینه روی دست دولت باقی نمی موند
چونهرروزمیشنویمچندصدنفردربیمارستانبهخاطر
کرونا بستری می شن و  90درصد هزینه هاشون رو هم
باید دولت پرداخت کنه ».کاربری هم نوشت« :زدن ماسک
و رعایت فاصله ایمنی می تونه باعث شه شما آلوده نشید.
پس با هزینه های خیلی کمتر از االن پیشگیری کنید».

در ایــن هفته هشتگ هــای حمایتی از
سعید محمد همچنان دیده می شود اما
بسیاری از کاربران بعد از اعالم عالقه به
کاندیداتوری مصطفی تاجزاده با
هشتگتاجزاده،بهعملکرد
و رفتار پیش از این او انتقاد
کردند .هشتگ «ما منتظر
انتخاباتیم» هــم در این
هفته داغ شد .از دیگر
هشتگ هــای داغ این
هفته هم باید به واکنش
هــا بعد از انتشار فایل
صوتی سه ساعته گفت و گوی
محمدجواد ظریف اشــاره کرد.
هشتگ هایی مثل «شــور خون
فرمانده»« ،پایان ظریف»« ،مرد
میدان»و«رسواییآشنا».

نیکالس کار در کتاب «کمعمقها» از تاثیر فناوری ها بر مغز می گوید

زمان پرسیدن یک موضوع حیاتی فرا رسیده است« :علم،
دربــاره تاثیر واقعی استفاده از اینترنت بر شیوه کارکرد
ذهن ما چه حرفی برای گفتن دارد؟» شکی نیست که این
سوال ،موضوع تحقیقات بسیاری در سال های آینده خواهد
بــود .دههــا پژوهش صــورت گرفته توسط روانشناسان،
عصبزیستشناسان،مدرسانوطراحانوبهمگیبهنتیجه
مشابهیرسیدهاند.اینترنتدرکنارفوایدش،بالییجدیبر
«سر» ما میآورد .نیکالس کار ،در کتاب «کمعمقها» در این
بارهمطالبینوشتهکهمختصریازآنراباهممیخوانیم.
▪همه حواست به من باشد!

بیشتر افــرادی که دسترسی به اینترنت دارنــد ،دستکم
چند ساعت از روز را پای اینترنت میگذرانند .همزمان با
گشت و گذارمان در وب ،اشارات متعددی در برابر شبکیه
چشمانمانمیدرخشند:نهتنهارشتههایهموارهمتغیری
از متن ،تصویر و ویدئو ،بلکه ابرمتنهایی که با زیرخط و متن
رنگی متمایز شدهاند ،نشانگر ماوسی که با تغییر کارکرد
محل اشاره شده تغییر شکل میدهد ،ایمیلهای تازه که
موضوع شان پررنگتر یا برجستهتر شده ،فرمهایی که باید
پر شوند و آگهیهایی که باید خوانده یا بسته شوند .اینترنت
همه حواسمان ،البته فعال به جز بویایی و چشایی را به طور
همزمان درگیر میکند! ...تعاملی بودن اینترنت این اثر
(حواسپرتی)راتقویتهممیکند.ازآنجاییکهافراداغلب

▪در زندگی دیگران چه خبر است؟

تعاملیبودناینترنت ،حواسپرتیراتقویتمیکند.ازآنجا
کهافراداغلبازاینترنتبرایگفتوگوبادوستانوهمکاران
و انتشار عقایدشان در وبالگ یا صفحه شبکه اجتماعیشان
استفاده میکنند ،جایگاه اجتماعیشان به نوعی همیشه
وسطمیدانبازیودرخطراست.برایهمین،اشتیاقفراوانی
وجودداردبرایاینکهبداننددرزندگیهمتایانشانچهخبر
است و این که نکند از معرکه بیرون بمانند .در واقع اگر پیام
نفرستند،خطرنامرئیشدنرابهجانخریدهاند.
▪انسان ماشینی

حواسپرتی که اینترنت آن را رواج میدهد با آن دسته از
انحرافهایموقتوآگاهانهکهموجبنوسازیذهنمیشود،
بسیارمتفاوتاست.بدآهنگیمحرکهایاینترنت،همافکار
آگاهانه و هم تفکرات ناخودآگاه را «اتصال کوتاه» میکند و
جلویژرفاندیشیوخالقیترامیگیرد،درنهایتمغزرابدل

آیامیتوانیمنوبتمانرابهدیگرانبدهیمو...جوابدادیم

رعیتنواز-ازروزگذشتهواکسیناسیونافرادمسندرکشورشروعشدهوبهترتیببراساساولویتهاقراراستواکسیناسیون
تا واکسینه شدن همه مردم ادامه یابد .اما در این میان سوال های زیادی هم مثل کجا باید برای تزریق رفت؟ آیا باید برای واکسن
کروناثبتنامکردیانه؟آیامیتوانیمنوبتمانرابهکسیبدهیمیانه؟اگرنتوانستیمدرتاریخمقرربرایواکسنحضورپیداکنیم،
بایدچهکنیمو....وجودداردکهمیخواهیمبهآنهاپاسخدهیم.پساگرخودتانپابهسنگذاشتهایدیاپدرومادریاپدربزرگو
مادربزرگمسنیداریدیاحتیمیخواهیداززماندریافتواکسنتانآگاهشوید،گزارشامروزمامیتواندکمکزیادیبهشما
بکند.پسدرادامهباماهمراهباشید.

اولویت های تزریق واکسن
براساسسندملیواکسیناسیونکووید ۱۹مصوبستادملی
مقابله با کرونا ،چهار مرحله برای تزریق واکسن کرونا در نظر
گرفته شده است که هر کدام از این مراحل شامل گروههای
مختلف میشود.
مرحله اول واکسیناسیون کرونا شامل کارکنان خط اول
ارائه خدمت به بیماران کرونایی یا همان کادر درمان است
که در معرض خطر باالی ابتال و انتقال عفونت به سایر اعضای
جامعه قرار دارند .در کنار آن ها افراد مسن دارای بیماری های
زمینه ای ،افراد ساکن در خانه های سالمندان ،جانبازان
ساکن در مراکز نگهداری جانبازان و نیروهای این مراکز ،افراد
کم توان ذهنی و جسمی ساکن در مراکز نگهداری و کارکنان
این مراکز ،جانبازان باالی  ۵۰درصد و جانبازان شیمیایی
تنفسی قرار گرفتهاند.
مرحله دوم هم شامل افراد مسن به ترتیب باالی  ۸۰سال،
باالی  ۷۵سال ،باالی  ۷۰سال و باالی  ۶۵سال است.
در مرحله سوم ،واکسن به افراد ساکن در مراکز نگهداری
جمعی مانند افراد ساکن در سربازخانه ها ،زندانها و نیروهای
ارائه خدمات ضروری به جامعه مانند کارکنان شعب بانکها،
نیروهای حمل و نقل عمومی ،معلمها و افراد  ۵۵تا  ۶۴سال
زده می شود.
مرحله چهارم واکسیناسیون کرونا هم شامل سایر افراد
جامعه بر اساس اولویت سنی خواهد بود.

سواالتپرتکراردربارهواکسیناسیون
در حالی که از روز سه شنبه واکسیناسیون افراد باالی 80سال
شروع شده ،این افراد یا نزدیکان شان که می خواهند آن ها را
برای واکسیناسیون به مراکز مشخص ببرند ،سواالتی دارند.
البته ممکن است این سواالت برای دیگر گروه هایی که در
روزها و هفته های آینده نوبت شان می شود هم به وجود آمده
باشد که در ادامه به آن ها پاسخ داده ایم.

* آیا برای تزریق واکسن افراد باالی  80سال باید
کاری انجام داد؟

جــواب ایــن ســوال خیر اســت .علیرضا رئیسی سخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت و گویی با ایرنا اظهار کرده
اســت« :تاکید میکنیم به هیچ گونه مراجعه حضوری به
مراکز بهداشتی و درمانی کشور بــرای ثبت نام در مرحله
دوم واکسیناسیون کرونا نیازی نیست .در بیشتر شهرها و
روستاهای ایران ،پرونده الکترونیک این افراد در اختیار حوزه
بهداشت قرار دارد بنابراین از مرکز بهداشت با آن ها تماس
گرفته می شود و در روز و ساعت مشخص برای تزریق واکسن
کرونا دعوت میشوند».

* تکلیف کسانی که پرونده الکترونیک سالمت
ندارند چه می شود؟

رئیسی در یکی دیگر از گفت و گوهایی که درباره واکسن داشته
به این سوال پاسخ داده و گفته است« :افراد باالی 80سالی که
پرونده الکترونیک سالمت ندارند باید از شنبه  11اردیبهشت
با شماره تلفنی که اعالم می شود تماس بگیرند و اطالعات آن
ها برای واکسیناسیون کرونا ثبت شود».

اینترنت با مغز ما چه می کند؟

از اینترنت در بافتی اجتماعی برای گفت وگو با دوستان و
همکاران و انتشار عقایدشان در وبالگ یا در صفحه شبکه
اجتماعی شان استفاده میکنند ،جایگاه اجتماعیشان
به نوعی همیشه وسط میدان بازی و همیشه در خطر است.
برای همین ،اشتیاق فراوانی وجود دارد که بدانند در زندگی
همتایانشان چه خبر است.

اپسخ به
 10+2سوال
درابره واکسن ساملندان

* اگر فرد مسنی قادر به راه رفتن نباشد ،چه کنیم؟

میکندبهیکواحدپردازشعالیمکهصرفاادارهاطالعاترا
برعهدهدارد؛یعنیمغزچیزیمیشودشبیهبهخودرایانه!
▪بیفرهنگی

روزگاری سقراط سخنران ،مخاطبانش را از کتابت سخن
هایش برحذر داشت .آن زمان شاید سقراط دربــاره آثار
نوشتن به خطا رفته باشد اما اخطارش درباره این که «نباید
گنجینهحافظهراموهبتیبدیهیفرضکنیم»،خردمندانه
بــوده اســت .پیشگویی او از ابــزاری که در ذهنمان بذر
«فراموشکاری خواهد کاشت» و این که «نه دستورالعملی
برای حافظه که برای یادآوری» خواهد بود ،با پیدایش وب
رواجی تازه یافت .شاید این پیشگویی کمی زودرس بود
اما نادرست نبوده است .ارزشمندترین ثروتی که در پای
اینترنت،بهعنوانیکرسانههمهمنظوره،قربانیمیکنیم،
اتصالهای درون ذهنمان است .بیش از چیزی است که
بتواندرحدبیتوبایتیفروکاستشتاحدیکهبتوانروی
اینترنت بارش گذاشت .فرهنگ باید در ذهن اعضای همه
نسلها بازسازی شود تا زنده بماند .با برونسپاری حافظه
(به وب) ،فرهنگ ،پژمرده میشود  .منبع :تارنمای ویرگول

در این خصوص هم اعالم شده از مراکز تزریق افرادی برای
این گونه موارد اعزام می شوند البته این نکته را بدانید که باید
قبال با شماره تلفنی که قرار است ،اعالم شود هماهنگی های
الزم را انجام دهید.

* آیا می شود انتخاب کرد که چه واکسنی را بزنیم؟

خیر این گونه نیست که شما قادر به انتخاب باشید .با این
حال کارشناسان با توجه به فراگیری کرونای انگلیسی گفته
اند در این حالت تزریق هر واکسن کرونایی که تاییدیه گرفته
بهتر از مبتال شدن به کروناست پس زیاد سخت نگیرید.

* آیا می شود بعد از مشخص کردن زمان تزریق آن
را تغییر داد؟

در این بــاره وزارت بهداشت پروتکل دقیقی ارائــه نکرده و
نظریات مختلفی دیده شده است .به طور مثال رئیس علوم
پزشکی مشهد گفته« :اگر نوبت تان رسیده باشد ،هروقت
بعد از آن هم مراجعه کنید واکسن به شما تعلق می گیرد ».اما
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید« :اگر در زمان
مقرر از نوبت تان استفاده نکنید به انتهای صف می روید ».پس
پیشنهادمیکنیمکهریسکنکنیدوزمانیکهنوبتشمارسید
حتما واکسن بزنید.
* اگر جا ماندیم چه کنیم؟

ب ــرای کسانی کــه بــه دالیــلــی از طــرح واکسیناسیون جا
بمانند ،پاسخی پیدا نکردیم اما با توجه به این که هم اکنون
واکسیناسیون مرحله اول به اتمام رسیده و وارد مرحله دوم
شده ایم در سایت سازمان نظام پزشکی این امکان وجود دارد
که با وارد کردن کد ملی تاریخ جدیدی برای تزریق واکسن
دریافت کنید.
* آیا می شود نوبت تان را به فرد دیگری بدهید؟

نه این کار امکان پذیر نیست چون هم تزریق با احراز هویت
صورت می گیرد و هم شماره ملی با کد واکسنی که تزریق
می شود ،قرار است در پرونده سالمت و پرونده تیتک (سامانه
ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت دارو) ثبت شود .پس برای
این که در آینده هم با مشکالتی مواجه نشوید ،فکر اهدای
واکسن به فرد دیگر یا تزریق به جای فرد دیگر را از سرتان
بیرون کنید.
* کی نوبت من می رسد؟

خب همان طوری که در ابتدا نوشتیم باید ببینید جزو کدام
یک از مرحله های اولویت تزریق واکسن کرونا قرار دارید.
تخمین زده شده تا انتهای پاییز همه مردم واکسینه شوند.
با این حال سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است:
«برای سایر گروههای سنی (زیر  65سال) از هفته آینده سایت
 Salamat.gov.irمعرفی شده است که افراد به این سایت
مراجعه می کنند و اسم آن ها ثبت میشود و بر اساس ثبت نام
انجام شده ،برای افراد پیامک ارسال و به آن ها اطالع رسانی
میشود که در کدام مرحله واکسیناسیون قرار گرفتهاند و از
طریق پیامک هم برای واکسیناسیون دعوت میشوند .البته
فعال امکان ثبت نام در سایت وجود ندارد.
*اگرقبال کرونا گرفته ایم هم باید واکسن بزنیم؟

بهتر است حتی بعد از مبتال شدن به کرونا هم واکسن بزنید.
گاردین در گزارشی دربــاره این موضوع نوشته «:بر اساس
تحقیقات حتی بیماران کووید  19هم باید واکسن دریافت
کنند علت این امر تفاوت میزان پادتن تولید شده در بدن
اشخاص بهبود یافته است».
* آیا می شود بی خیال واکسن شد؟

بله تزریق واکسن کامال اختیاری است اما با توجه به مرگ و میر
باالیی که این روزها شاهد آن هستیم ،پیشنهاد می کنیم در
زمانی که نوبت تان می شود ،حتما واکسن بزنید.

*چقدربرایتزریقواکسنبایدپولپرداختکنیم؟

یادتان باشد برای واکسن کرونا هیچ پولی الزم نیست پرداخت
کنید و واکسیناسیون در شبکه بهداشت سراسر کشور به
صورت رایگان انجام می شود.
* بعد از تزریق واکسن می توانیم ماسک نزنیم؟

مسعود مــردانــی عضو کمیته علمی ستاد ملی مــبــارزه با
کرونا در این خصوص می گوید« :افرادی که واکسن را تزریق
میکنند باید به یاد داشته باشند که واکسن از ابتال به بیماری
بالینی جلوگیری میکند ولی همچنان شما میتوانید ناقل
بیماری به دیگران باشید ».او در جایی دیگر هم گفته است:
«افــراد واکسینه شده حتما باید ماسک بزنند و حتی بعد از
واکسیناسیون بیشتر جمعیت کشور ،بــاز هم تا یک سال
استفاده از ماسک توصیه میشود».

