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کوتاه از
کرونــا
ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت بــا اعــام
اینکه«اولیــن واکســن تولیــد داخــل از امــروز توزیــع
میشــود» ،گفــت :تــا پایــان تابســتان بــه یکــی از
بزرگتریــن تولیدکننــدگان واکســن در جهــان
تبدیــل میشــویم .او همچنیــن اعــام کــرد:
خوشــبختانه بــا پیگیریهــای صورتگرفتــه ورود
واکســن بــه کشــور از ســر گرفتــه شــد و از ایــن هفتــه
مشــکلی بــرای تزریــق نداریم.تســنیم
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«محمدحســن ذیبخش»ســخنگوی ســازمان
هواپیمایــی کشــوری از رفــع تعلیــق پروازهــای
فرانســه و پاکســتان بــه ایــران خبــر داد و گفــت:
اکنــون محدودیــت پــروازی بــه  ۳۹کشــور همچنان
وجــود دارد.ایرنــا
کمنــد امیرســلیمانی اعــام کــرد کــه عالئــم
حیاتــی بــرادرش ســپند امیرســلیمانی برگشــته
و دوران نقاهــت کرونایــیاش در بیمارســتان
پیگیــری میشود.تســنیم
کیانــوش جهانپــور ســخنگوی ســازمان غــذا و
دارو اعــام کــرد مصاحبــه او بــا خبرگــزاری ایلنــا
دربــاره عــدم صــدور مجــوز اضطــراری واکســن
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ایرانــی «کووایــران برکــت» کــه امــروز منتشــر شــد،
مربــوط بــه دو روز پیــش بود.توئیتــر
شــرکت هواپیمایــی امــارات بهدلیــل کاهــش مســافر
و همهگیــری شــیوع کرونــا در جهــان خســارت  ۵و نیــم
میلیــارد دالری را ثبــت کــرده کــه در طــول ســی ســال
گذشــته بیســابقه بــوده اســت.بی بیســی
ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOاعــام
کــرد :کروناویــروس ســریعتر از روند واکسیناســیون
در دنیــا در حــال گســترش اســت.یونایتد پــرس
شــرکت هانــی ِول اینترنشــنال دو کارخانــه تولیــد
ماســک ان  ۹۵در امریــکا را کــه ســال گذشــته بــا
عجلــه بــرای تأمیــن تقاضــا در اوج همهگیــری
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کوویــد  ۱۹راهانــدازی شــده بودنــد را تعطیــل میکنــد.
ســخنگوی شــرکت هانــی ِول اینترنشــنال در ایمیلــی
بــه بلومبــرگ اعــام کــرد ایــن تعطیلیهــا باعــث
بیــکاری  ۴۷۰نفــر در اســمیت فیلــد رود آیلنــد و
 ۷۰۰نفــر دیگــر در فونیکــس میشــود و بهدلیــل
پایــان اســتفاده اجبــاری از ماســک و واکسیناســیون
در امریــکا و اطمینــان مــردم بــرای عــدم نیــاز بــه
اســتفاده از ماســک اتفــاق میافتــد .ایســنا
شــاخص ابتــا بــه کرونــا در آلمــان همچنــان رو
بــه کاهــش اســت .بــرای دومیــن روز پیاپــی شــمار
مبتالیــان تــازه در عــرض  ۲۴ســاعت ســه رقمــی
ماند.دویچــه وله
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در حــال حاضر  ۱۳شــهر کشــور در وضعیــت قرمز،
 ۲۰۸شــهر در وضعیــت نارنجــی ۲۲۷ ،شــهر در
وضعیــت زرد قــرار دارنــد.
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