اخبار

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

پولدارها اجازه ندارند در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار بگیرند

تحریم های ایران مانعی در
امدادرسانی شده است

رئیس نمایندگی کمیته صلیب س��رخ گفت:
کرون��ا هیچ مرزی را نمیشناس��د و تحریم
ه��ا اث��ر منفی خواهد داش��ت و ای��ن برای
ایران مانعی در امداد رس��انی ش��ده اس��ت.
دانیل مون��وس روخاس رئی��س نمایندگی
کمیته بینالمللی صلیب سرخ گفت :بیش از
 80میلی��ون داوطلب در جهان عضو صلیب
س��رخ بوده و این کمیته قویترین س��ازمان
بش��ر دوس��تانه اس��ت.وی ادامه داد:بحران
کرونانشان داد حتی اگر یک نفر نیز واکسینه
نشود بحران وجود دارد و بحران کرونا نشان
داد این یک تهدید کامل برای همه دنیاست.
رئی��س نمایندگی کمیته صلیب س��رخ ابراز
داشت :بحران نش��ان داد که موضوع کرونا
هی��چ مرزی را نمیشناس��د و تحریم ها اثر
منفی خواهد داشت و این برای ایران مانعی
در امداد رس��انی شده اس��ت.روخاس افزود:
در واکسیناس��یون داخلی هالل احمر کمک
میکند و در خ��ارج فدراس��یون بینالمللی
کمک خواهد کرد .ما افرادی را تحت پوشش
ق��رار میدهیم و هر ف��ردی که به هر دلیل
تحت پوش��ش برنامه واکسیناس��یون نباشد
مورد حمایت قرار می دهیم.
پلیس :از ممنوعیت سف ر در تعطیالت
عید فطر بی اطالعیم!

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت :تنها
اثری ک��ه میتوان برای لغو محدودیتهای
ترافیکی در شبهای قدر شناسایی کرد این
اس��ت که مردم روزه دار با سهولت بیشتری
توانستند به مراسمهای عبادی شبهای قدر
برسند .چون لغو این محدودیتها مربوط به
ش��بها میشد ما در زمینه ترافیک مشکلی
نداش��تیم و ای��ن لغ��و محدودیته��ا باعث
افزایش حجم ترافیک نشد.عین اهلل جهانی
معاون اجتماع��ی پلیس راهور ناج��ا درباره
تمهی��دات و اقدامات ناجا درمورد ابالغیهای
ک��ه از س��وی فرمان��ده عملیاتی مب��ارزه با
کرونا درخصوص ممنوعیت کلیه سفرها در
تعطیالت عید فطر صادر شده گفت :رسانهها
و خبرگزاریه��ای گوناگون در رابطه با این
ابالغیه از ما پی در پی پرسشهایی را مطرح
میکنند .درحالی که ما هنوز از محتوای این
ابالغیه اطالعی نداریم .باید اجازه داده شود
م��ا ابتدا این ابالغیه را بررس��ی کنیم تا بعد
بتوانی��م به یک جمع بندی روش��نی در این
خصوص برس��یم.وی در واکن��ش به اینکه
در بح��ث اج��رای طرح ممنوعیت س��فرها
کدام نهادها میتوانند بیشترین هماهنگی و
مساعدت را با ناجا داشته باشند اظهار داشت:
بعد از اینکه برای ما روش��ن شد این ابالغیه
دربردارنده چه مطالبی است خواهیم توانست
ارزیابی کنیم که مثال در بخش حمل و نقل،
اطالع رس��انی ،امداد و نج��ات و مواردی از
این دست کدام نهادها میتوانند به ناجا برای
اجرای مطل��وب این ابالغی��ه کمک کنند.
در ای��ن رابطه البته س��ازمانها و نهادهای
گوناگون��ی از قبیل خبرگزاری ها ،ش��رکت
هواپیمایی ،سازمان صدا و سیما و نهادهای
دیگر میتوانن��د به ما کمک کنند .اما اینکه
نوع هماهنگیها و مس��اعدتها باید به چه
کیفیتی باشد بعد از اطالع از مفاد این ابالغیه
مشخص خواهد شد.
سرقت به قصد انتقام از شاکی

رئی��س پای��گاه شش��م پلی��س آگاه��ی از
دس��تگیری جوانی که پس از دعوا با شاکی
برای انتقام از وی  ۳۰میلیون ریال وجه نقد
س��رقت کرده بود ،خبر داد .علی کنجوریان
بیان داشت :ساعت  ۲بعد ازظهر دهم بهمن
ماه سال گذشته شهروندی  ۳۶ساله با مرکز
فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰تم��اس گرفت و
اظهار کرد ،در پمپ بنزین درحال س��وخت
گیری موتور س��یکلتم بودم که ناگهان یک
دس��تگاه خودروی پراید س��فید رنگ با وی
تص��ادف و راننده از داخل خ��ودرو پیاده و با
بنده درگیر میش��ود و پ��س از ترک محل
متوجه ش��دم مبل��غ  ۳۰میلی��ون ریال وجه
نقدی که همراه داش��تم سرقت کرده است.
وی عنوان کرد :با حضور گش��ت کالنتری
 ۱۱۰شهدا در محل پرونده پس از تحقیقات
اولیه به پایگاه شش��م پلی��س آگاهی تهران
بزرگ برای شناس��ایی متهم ارجاع میشود
ک��ه کارآگاهان در تحقیق��ات میدانی موفق
ش��دند پ�لاک انتظامی خ��ودروی متهم را
شناس��ایی کنند.رئیس پایگاه شش��م پلیس
آگاهی ابراز داش��ت :در بررسیهای پلیسی
مش��خص ش��د ،خودرو متعلق به شخصی
به نام محمد  ۲۸س��اله فاقد س��ابقه کیفری
میباش��د و در ادامه مخفیگاه وی در حوالی
خیایان پاسدار گمنام شناسایی شد.کنجوریان
افزود :متهم در تحقیقات مقدماتی بدوا منکر
هرگونه س��رقت گردیده که پس از مواجه با
ادله بدس��ت آمده از صحنه سرقت مواجهه
حضوری با ش��اکی در نهایت لب به اعتراف
گش��وده و ضمن اعتراف به سرقت از شاکی
از جرم خود ابراز ندامت کرد.

گ�روه اجتماعی :نماینده مجلس با اشاره به
اینکه رویکرد مجلس در بحث واکسیناسیون
عدالت اجتماعی و عدم تبعیض است ،تأکید
ک��رد :مجلس به هیچ وجه اجازه این امر را
نمیدهد که واکسن پولی شود و یا پولدارها

در اولویت واکس��ن قرار بگیرند.به گزارش
«عص��ر ایرانیان» زهرا ش��یخی مبارکه در
خص��وص تخلفها و ناهماهنگیهایی که
در حوزه واکسیناسیون انجام میشود ،گفت:
مرجع نظارتی بر حوزه واکسیناسیون وزارت
بهداشت اس��ت اما مجلس هم پیگیریها
و رصده��ای الزم را انج��ام داده و در این
خصوص تذکرات را داده و وزارت بهداشت
هم برخ��ورد قاطعانه در این خصوص دارد،

اما آن چیزی که بای��د اتفاق بیفتد وجدان
کاری و عدالت اجتماعی است که باید همه
مدیران اجرایی به آن اهتمام داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه مسؤالن اجرایی هم
در بحث تأمین واکس��ن باید دقت کافی را
داش��ته باشند و هم ش��رایط و نظم الزم را
برای واکسیناس��یون فراهم کنند ،تصریح
کرد :بحث��ی که وجود دارد این اس��ت که
اضطراب مردم زیاد نش��ود چون آن چیزی

که برای کمیسیون بهداشت مجلس مهم
است جان و س�لامت مردم است که خط
قرمز ماست و باید در این خصوص از همه
ظرفیتهای علم��ی و توانمان اس��تفاده
کنیم ،در این مس��یر باید دق��ت کنیم که
بحث سالمت چند زاویه دارد و فقط جسمی
نیست و به بحثهای روانی اجتماعی آن
هم توجه بکنیم.عضو کمیسیون بهداشت
و درمان مجل��س یازدهم با تأکید براینکه

در بحث واکسیناس��یون بای��د توجه کنیم
که س�لامت روانی م��ردم را هم به خطر
نیندازیم ،اظهار کرد :مثل صحبتهایی که
در فضای مجازی منتش��ر میشود ،باید در
نظر داشته باشیم که واکسیناسیون در کل
دنی��ا در حال کارآزمایی بالینی اس��ت ،و در
کش��ور ما هم با این رستاخیز علمی که در
زمینه کروناداشتیم بحث تولید واکسن خیلی
خوب پیش رفته است.

چوب و آهن قراضه سرپناه حاشیهنشینان؛

معضل حاشیهنشینی گریبان جامعه را رها نمیکند

گ�روه اجتماعی :اگرچه دالیل متعددی برای
حاشیهنش��ینی در اطراف ش��هرهای بزرگ
مطرح ش��ده است اما با اینحال باید اقتصاد
نابسامان و کمبود مسکن مناسب را در عامل
حاشیهنشینی موثر دانست .به گزارش «عصر
ایرانیان»امروزه حاش��یه نش��ینی در اطراف
برخی از ش��هرهای کش��ور به یک مشکل
ب��زرگ تبدیل ش��ده و یکی از مش��کالت
اساس��ی در کالنش��هرها اس��ت ،امروزه از
حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ به
عنوان چالش و معضل اساسی یاد میشود،
مس��ئله ای که بای��د هرچه زودتر توس��ط
بسیاری از مسئوالن مورد توجه قرار بگیرد،
بعضا دیده می ش��ود که بخشی از محله ها
را در کالنش��هرها به عنوان مناطق حاشیه
نشین و بافت فرسوده تشکیل میدهد که با
اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه بزرگی
از م��ردم در مکانی در کناره ش��هر ها ایجاد
ش��ده اند؛ البته موضوعی که مشخص این
اس��ت که مساله حاش��یه نشینی در کشور
حتی در بلندمدت نیز به راحتی حل نخواهد
ش��د بلکه به اعتقاد برخی از کارشناس��ان
تنها میتوان به ساماندهی و ارتقای وضعیت
موج��ود اکتفا کرد و کمی وضعیت موجود را
ساماندهی کرد و حل مشکل حاشیه نشینی
نیازمند همکاری گس��ترده می��ان مدیریت
ش��هری و دولت اس��ت.برای حل مش��کل
عظیم حاش��یهنشینی با هر نوع برنام ه و هر
بازه زمانی باید ادعا کرد که در نهایت شرایط
زیست شهروندان دهکهای پایین درآمدی
و اقشار ضعیف ساکن در این مناطق اندکی

میتواند بهبود یابد اما حل نخواهد شد؛ البته
ضوابط و قوانین نیز موجود در بستر مدیریت
شهری می تواند مش��کل حاشیه نشینی را
تاحدودی حل کند ،حس��ين محمد صالحی
دارانی عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور
و ش��وراها در مورد حاشیه نشینی در اطراف
ش��هرها اظهار کرد :باید حاش��یه نشینی و
گسترش آن متوقف شود و این موضوع باید
م��ورد توجه قرار گیرد؛ برخ��ی از خانهها در
اطراف تهران به صورت غیر قانونی ساخته
ش��ده اس��ت و این موضوع میتواند باعث
ایج��اد ناهنجاریهای زیادی ش��ود و این
مسئله حتما در کمیس��یون شوراها مجلس

ش��ورای اسالمی بررس��ی خواهد شد که بر
اس��اس قانون حریم ش��هری س��اختمانها
ساخته ش��ود.وی افزود :دولت های مختلف
در گذش��ته اق��دام به س��اخت و س��ازهای
مس��کنهایی را کردن��د اما امکان��ات اولیه
زندگی ش��هری را در اختیار شهروندان قرار
ندادن��د و طبیعتا باید دولت بعدی خدمات را
ارائه دهد و مجلس پیگیر این موضوع است.
یکی دیگر از مشکالت حاشیه نشینی بحث
مدیریت بحران در آن ش��هرها است ،برای
مثال در ش��هری مانند تهران که کالنشهر
محسوب می ش��ود خدمات رس��انی بسیار
راح��ت تر از ش��هری مانند قرچک اس��ت،

نگرانی برخی از کارشناس��ان این است که
در زمان وقوع بحران در ش��هرهای اطراف
تهران ممکن اس��ت با مش��کالتی رو به رو
شویم ،موضوعی که میتواند به دیدگاه آنها
فاجعه آمیز باشد ،در همین زمینه اسماعیل
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با
اش��اره لزوم اهمیت آمادگی مدیریت بحران
ش��هرهای توابع تهران اظهار ک��رد :غیر از
شهر تهران که مس��ئولیت مدیریت بحران
آن با وزیر کشور است باقی شهرهای کشور
مسئولیت س��تاد مدیریت بحران با فرماندار
است که باید از ظرفیت های موجود در زمان
بحران استفاده ش��ود.وی افزود :در بسیاری

از ح��وادث اگر ش��هری امکان��ات امدادی
کمی داش��ت و یا با مش��کل رو به رو شود
استانهای معین وظیفه کمک به شهر دیگر
را دارند و لذا اگر در توابع تهران نیز مشکلی
رخ دهد ابتدا شهرهای معین در کشور برای
امداد رسانی اقدام خواهند کرد.رئیس سازمان
مدیریت بحران کشور بیان کرد :به طور کلی
مسیر گسلها پر خطر هستند ،وجود گسل
در ش��مال تهران و گس��لی در ری پر خطر
محسوب می ش��وند و باید در زمینه بحران
آمادگیهای الزم را داشته باشند.یکی دیگر
از مشکالت حاشیه نشینی نبود ارائه کمترین
امکانات و خدم��ات اجتماعی مانند حمل و
نقل مناس��ب و نبود خدمات درمانی مناسب
برای این شهرها است؛ این موضوع میتواند
باعث بروزمشکالت زیادی شود ،برای مثال
در برخی از شهرهای اطراف تهران امکانات
حمل و نقل مناس��ب برای شهروندان وجود
ندارد؛ لذا بهترین راهکار برای مقابله و حل
معضل حاش��یه نشینی این است که دولت
مردان در بخش دولتی  ،شهرداری و شورای
شهر باید در گام نخست قدم کشور از لحاظ
اقتصادی وضعیت مطلوبی قرار دهند ،در قدم
بعد باید ازتوس��عه و گسترش حاشیه نشینی
در کن��ار ش��هرهای بزرگ جلوگیری ش��ود
،در مرحله بعد س��ودجویانی که ازاین قضیه
س��و استفاده کرده و مردم فقیر را تشویق به
اسکان در حاشیه های شهر می کنند برخورد
قاطع و قانونی ش��ود و همچنین باید در گام
های بعدی قوانینی تصویب شود تا با حاشیه
نشینی به صورت جدی برخورد شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

روند شیوع کرونا در  ۲۶استان نزولی است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :روند شیوع بیماری کرونا در  ۲۶استان
نزولی شده است و در برخی استانها نیز اگرچه روند نزولی نیست ولی امیدواریم
در روزهای آینده تعداد شهرهای قرمز کاهش یابد.به گزارش «عصر ایرانیان»
علیرضا رئیسی پیش از ظهر امروز و در حاشیه برگزاری جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا درباره آخرین مصوبات این ستاد گفت :در موج چهارم کرونا شاهد شدت
بیشتری از بیماری بودیم و اگرچه روند نزولی شده ولی تعداد بیماران بستریشده
زیاد بوده بااینحال ورودی بیمارس��تانها کاهش یافته اس��ت.وی گفت :تعداد
ش��هرهای قرمز  ۴۶شهر ،شهرهای نارنجی  ۲۶۳و تعداد شهرهای زرد به ۱۳۹
شهر رسیده و روند بیماری کاهشی است ،روند شیوع بیماری در  ۲۶استان نزولی
شده است و در برخی استانها نیز روند نزولی نیست که امیدواریم طی روزهای
آینده تعداد شهرهای قرمز کاهش یابد ،استانهای خراسان شمالی ،آذربایجان
شرقی ،هرمزگان و تهران نیاز به مراقبت بیشتری دارند اگرچه روند صعودی در
این استانها متوقف شده است.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص
مصوبات امروز ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :ممنوعیت تردد در روزهای منتهی
به عید سعید فطر از روز سهشنبه از ساعت  ۱۴بعد از ظهر تا  ۱۲ظهر روز شنبه
اعمال خواهد شد .این ممنوعیت تردد شامل همه شهرها میشود و جریمه برای

متخلفان در ش��هر قرمز یک میلیون تومان و در ش��هرهای نارنجی و زرد ۵۰۰
هزار تومان در نظر گرفته شده است .به طور کلی تردد ممنوع است و اگر کسی
تخلفی انجام دهد جریمه خواهد شد.رئیسی افزود :در شهرهای قرمز و نارنجی
مشاغل گروههای یک و دو میتوانند به مدت دو هفته فعالیت کنند و اگر صنفی
در منطقه قرمز تخلف کند سه هفته پلمب خواهد شد و در شهرهای نارنجی دو
هفته است.وی در خصوص واکسیناسیون گفت :مصوب شد ،از ساعت  ۱۴امروز
س��امانه ثبت نام واکس��ن ( )salamat.gov.irباز شود ،افراد باالی  ۸۰سال
میتوانند وارد سامانه شوند و شماره تماس همراه را ثبت کنند .هیچ گونه نیازی
برای ثبت نام حضوری وجود ندارد و برای گروه  ۷۵س��ال نیز نوبت  ۸۰سالهها
نمیس��وزد و به تعداد کافی واکسن برای آنها وجود است و نگرانی از این بابت
وجود ندارد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :همه دستگاههای دولتی و
غیر دولتی موظف ش��دهاند فضای کافی برای واکسیناسیون را در اختیار وزارت
بهداشت قرار دهند تا در فضای بزرگ با تهویه مناسب واکسیناسیون انجام دهیم.
رئیس��ی همچنین گفت :واکس��ن به تعداد کافی موجود است و افراد عجلهای
نداشته باشند و به هیچ وجه این طور نیست که نوبتشان بسوزد.وی با بیان اینکه
در کنترل مرزهای شرقی بسیار خوب عمل شد و طی هفته گذشته بیش از ۳

هزار و  ۷۰۰نفر بازگردانده شدند گفت :درباره برگزاری آزمونها نیز مصوب شد،
کنکور سراسری در تاریخ نهم ،دهم ،یازدهم و دوازدهم تیرماه برگزار شود .آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته ششم ،هفتم و هش��تم مرداد برگزار میشود .آزمون
کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  ۲۲مرداد و آزمون کانون وکالی دادگستری ۲۵
تیرماه برگزار میشود ،آزمون نظام مهندسی سیزدهم ،چهاردهم و پانزده مرداد
برگزار میشود.س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه آزمون نظام
مهندسی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه برگزار میشود افزود :در مورد
آزمونهای تحت نظر وزارت آموزش و پرورش نیز آزمون پایه نهم حضوری و
از تاریخ  ۲۷اردیبهش��ت تا  ۲۴خرداد ماه و آزمون پایه دوازدهم نیز به ش��کل
حضوری از تاریخ  ۲۷اردیبهشت تا  ۲۴خرداد ماه خواهد بود .آزمون سنجش ملی
پایه ششم در  ۲۵اردیبهشت به شکل حضوری برگزار میشود و آزمون سمپاد
در تاریخ  ۲۰و  ۲۱خرداد برگزار میشود و آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی
دانش آموزان در تاریخ  ۲۴تا  ۲۶اردیبهشت و مرحله دوم آن  ۲۳تا  ۲۵خرداد به
صورت حضوری خواهد بود .آزمونهای استخدامی و آزمونها با تعداد کم نیز در
موعد خودش برگزار میشود.رئیسی تأکید کرد :آزمونهای زبان و استخدامی نیز
در موعد مقرر خود برگزار میشود.

در پی دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفت؛

حضور دادستان کل کشور در ندامتگاه تهران بزرگ

دادس��تان کل کش��ور با حض��ور در ندامت��گاه تهران
ب��زرگ ضمن بازدید از این مرکز ،مش��کالت قضایی
زندانیان را مورد بررس��ی قرار داد و بر سر سفره افطار
زندانی��ان حضور یافت .به گ��زارش «عصر ایرانیان»
دادس��تان کل کش��ور با حض��ور در ندامت��گاه تهران
ب��زرگ ضمن بازدید از این مرکز ،مش��کالت قضایی
زندانیان را مورد بررس��ی قرار داد و بر سر سفره افطار
زندانیان حض��ور یافت.در این بازدی��د حاج محمدی
رئیس س��ازمان زندانها ،خرم آب��ادی معاون قضایی
دادستان کل کش��ور ،مهرانگیز مدیرکل دفتر نظارت

بر زندانهای دادس��تانی کل و تنی چن��د از مقامات
قضایی ،دادس��تان کل کش��ور را همراهی میکردند.
در این بازدید حجت االس�لام و المسلمین منتظری
و هی��ات همراه در جری��ان آخرین وضعی��ت پرونده
زندانیان قرار گرفتند .بنابر این گزارش دادس��تان کل
کشور با حضور در اندرزگاههای مختلف به گفتوگوی
چهره به چهره با برخی مددجویان پرداخت و نس��بت
به ش��رایط آنها کس��ب اطالع و در موارد مورد نیاز
دستورات الزم را صادر کرد.این گزارش حاکی است؛
دادستان کل کش��ور با حضور در جمع زندانیها نماز

جماع��ت مغرب و عش��ا را در میان آنها اقامه و پس
از ص��رف افطار در بین مددجویان در صحبتهایی بر
تسریع در رسیدگی به مشکالت مددجویان تاکید کرد
و گفت :همان گونه ک��ه مقام معظم رهبری (مدظله
العال��ی) فرمودن��د باید با مدیریت صحی��ح ،زندان به
آموزش��گاه نیکیها تبدیل ش��ود.وی در ادامه ضمن
اشاره به نگاه دستگاه عدلیه در سند تحول قضایی به
زندان و زندانیان این نگاه را اصالحی توصیف کرد و
افزود :در نگاه اصالحی زندانی باید پس از طی کردن
دوران محکومیت بازاجتماعی شده و سپس به جامعه

بازگردد.حجت االس�لام والمسلمین منتظری تصریح
کرد :یکی از وظایف دادس��تانها ،نظارت بر زندانها
و اجرای احکام اس��ت که در جریان این بازدیدها ،هم
اقدامات انجام ش��ده مورد ارزیابی قرار میگیرد و هم
اگر مشکالتی باش��د در جهت رفع آن ،پیگیریهای
الزم تا حصول نتیجه صورت میپذیرد.دادس��تان کل
کش��ور در جریان این بازدید دستور داد که حداقل دو
نفر دادیار دادسرای دیوان عالی کشور جهت شناخت
دقیق مسائل و مشکالت زندانیان چند روز در ندامتگاه
تهران بزرگ مستقر شوند.

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن ایران –کوبا:

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکس��ن ایران
کوبا گفت :م��ا این اطمینان را به مردم میدهیم که واکس��نی که فاز س��وم کارآزمایی
بالین��ی خ��ود را طی می کند ک��م خطر و با
اثربخش��ی باالیی همراه اس��ت .به گزارش
«عصر ایرانیان» احسان با بیان اینکه رسالت
متخصصان امر ،تفکیک اخبار جعلی از مطالب
صحیح و اطالع رس��انی به مردم است گفت:
رس��انه می تواند افراد متخص��ص واقعی را
شناسایی و حرف های آنها را به جامعه منتقل
کن��د.وی افزود :وقت��ی موضوعی به اهمیت

واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا اثربخشی باالیی دارد

کرونا مطرح می شود که ابعاد مختلف زندگی
بشر را تحت الشعاع قرار می دهد تاثیرپذیری
از اخبار کذب و انحرافات نیز بیشتر می شود
و لذا انتظار داریم که حساس��یت ها نسبت به
این موضوع بیشتر شود.مدیر پروژه کارآزمایی
بالینی واکسن ایران-کوبا اظهارکرد :اگر قرار
باشد که به سازمان های تأییدگر کشورمان هم
شک و شبهه داشته باشیم دیگر سنگی روی
سنگ بنا نخواهد شد.مصطفوی ادامه داد :هر
واکسنی که به داخل کشورمان وارد و یا تولید
می شود مراحل رسمی ارزیابی را سپری می

کن��د و س��ازمان و غ��ذا و دارو نیز موظف به
بررس��ی ترکیبات دارو و نتایج قبلی مطالعات
اس��ت و با حساسیت خاصی موضوع را دنبال
می کند لذا باید به این مجموعه اعتماد کنیم
که واکسنی که تأیید می کند به صالح مردم
و ب��ا در نظر گرفتن پروتکل های اس��تاندارد
اس��ت.مدیر روابط عمومی انستیتو پاستور با
تأکید بر اینکه باید از سازمانها و دستگاه های
نظاره گر و محققان در این حوزه حمایت کنیم
گفت :بنده این اطمینان را از طرف انس��تیتو
پاس��تور به مردم می دهم که واکس��نی که

فاز س��وم کارآزمایی بالینی خ��ود را طی می
کند طبق چارچوبها بوده و یک واکس��ن کم
خطر و با اثربخشی باالیی همراه است.مدیر
پروژه کارآزمایی بالینی واکس��ن ایران-کوبا
خاطرنش��ان کرد :ادعای اکثر واکس��ن های
کرونای تولیدشده در دنیا این است که از مدل
های شدید این بیماری پیشگیری می کنند و
باعث کاهش ش��دید مرگ و میر می شود اما
درمورد مدل ه��ای خفیف این بیماری جای
سوال وجود دارد.وی با تذکر این نکته که فرد
واکسینه شده هم احتمال ابتال به کرونا را دارد

گفت :این موضوع با اینکه فردی واکسن بزند
و مبتال شود متفاوت است ینی ابتال به کرونا
به خاطر واکس��ن زدن نیست و بلکه به دلیل
عدم محافظت از خود است.مصطفوی با اشاره
به اینکه فاز سوم واکسن ایران-کوبا از دوشنبه
هفته گذشته در ایران آغاز شده گفت :فاز یک
و دو کارآزمایی بالینی این واکس��ن نوترکیب
در کش��ور کوبا روی هزار نفر مطالعه شده و
جمعیت هدفگذاری ش��ده در ایران برای فاز
س��وم کارآزمایی نیز  24هزار نفر در هر شهر
است.
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اخبار
اختصاص  ۲۶پایگاه مدیریت بحران به
اجرای طرح واکسیناسیون کرونا

رئیس س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران
ش��هر تهران از انعقاد تفاهمنامهای با س��تاد
کرونا کالنش��هر ته��ران و س��ازمان ورزش
ش��هرداری ب��رای تخصی��ص  ۲۲پای��گاه
مدیریت بحران ش��هر تهران به اجرای طرح
واکسیناس��یون کرونا برای گروههای هدف
خبر داد و گفت :با انعقاد تفاهم نامهای با بنیاد
برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
 ۴پای��گاه دیگر اختص��اص یافت.رضا کرمی
محمدی با اع�لام خبر تخصیص  ۲۲پایگاه
مدیریت بحران شهر تهران به دانشگاههای
عل��وم پزش��کی در تهران جهت تس��هیل و
تسریع فرآیند واکسیناسیون گروههای هدف
در پایتخ��ت عن��وان کرد :رویک��رد ما در دو
س��ال اخیر بر این اساس بوده که پایگاههای
مدیریت بحران حتی در شرایط عادی نیز باید
در اختی��ار نیروهای امداد و نجات که همواره
در صحنه کمکرس��انی حاضر هستند ،قرار
گیرد.وی افزود :در شرایط فعلی که کرونا به
عنوان یک بحران عمی��ق و طوالنی مدت،
جان ش��هروندان را تهدید میکند ،به دستور
ش��هردار تهران و بر اساس تفاهمنامهای که
س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر
تهران با س��تاد کرونای کالنش��هر تهران و
س��ازمان ورزش ش��هرداری منعقد کرد۲۲،
پایگاه مدیریت بحران در اختیار دانشگاههای
عل��وم پزش��کی ق��رار میگی��رد ت��ا فرایند
واکسیناس��یون گروههای هدف با س��رعت
بیشتری انجام شود.
اجرای طرح توقیف موتورسیکلت های
سنگین بدون پالک

مع��اون آم��وزش و فرهن��گ ترافیک پلیس
راهور ته��ران گفت :از ابت��دای اجرای طرح
توقیف موتورس��یکلت های س��نگین بدون
پ�لاک و ب��دون مجوز تاکنون  ۱۳دس��تگاه
موتورسیکلت س��نگین توقیف ش��ده است.
علی همه خانی گفت :ظهر دیروز۳ ،دستگاه
موتورس��یکلت سنگین که مش��غول تردد و
انجام حرکات مخاطره آمیز در بزرگراه شهید
همت بودند توقیف شد.وی ادامه داد  :توقیف
این  ۳موتورسیکلت سنگین در بزرگراه همت
ش��رق به غرب محدوده جوانمردان با اجرای
طرح های پلیس��ی توس��ط تی��م منطقه ۲۷
ص��ورت گرفت.وی بیان ک��رد :طرح توقیف
موتورس��یکلت های س��نگین بدون پالک و
بدون مجوز در س��طح شهر تهران ادامه دارد
و پلیس راهور تهران بزرگ با ناقضین قانون
و هنجار شکنان و راکبین موتورسیکلت های
سنگین که باعث ایجاد مزاحمت و سر و صدا
میش��وند و با حرکات نمایش��ی جان خود و
دیگران را به خطر می اندازند برخورد قانونی
کرده و موتورس��یکلت آنه��ا نیز توقیف می
شود.
اعضای شورای شهر هم از عملکرد
خودشان ناراضی هستند

یک کارش��ناس حوزه شهری گفت :عملکرد
ی است
 ۴ساله ش��ورای شهر پنجم به گونها 
که اعضای ش��ورا هم ناراضی هستند و برای
توجیه اقدامات نکردهش��ان ف��رار رو به جلو
میکنند.امیر قاسمی گفت :عملکرد شورای
ش��هر پنجم به گون ه ایاس��ت که اعضا هم
از عملکردش��ان ناراضی هس��تند.وی با بیان
اینک��ه برگزاری جلس��ات اعضای ش��ورای
شهر در صحن شورا نشان از ناهماهنگی بین
خودشان دارد ،افزود :اعضای شورا و شهردار
تهران برای توجیه اقدامات نکردهش��ان فرار
رو به جلو میکنند و مسئولیت ناکردههایشان
را ب��ر گ��ردن ش��ورای قب��ل میاندازند.این
متخصص حوزه شهری در خصوص عملکرد
ش��ورای پنجم گفت :زمانی که این افراد در
ابتدای دوره پنجم ش��وراها اقدام به ثبت نام
برای حضور در انتخابات شوراها کردند قطع ًا
نسبت به وضعیت شهر واقف بودند و با علم
به بحرانهای شهر مس��ئولیت قبول کردند
پس اینکه بگویند فالن مش��کل از ش��ورای
پیشین مطرح بوده است عاقالنه نیست.وی با
تاکید بر اینکه خروجی اقدامات شورای پنجم
بهگونهای اس��ت که فقط خودشان میدانند
چ��ه کار کردهاند گف��ت :در ش��ورای پنجم
رس��یدگی به امور ش��هر و منافع شهروندان
و رضایتش��ان نه تنها در اولویت قرار نداشت
بلکه اصال به این موارد توجهی نشد.قاسمی
در خصوص تخلفات تزریق واکسن در برخی
مناطق شهرداری افزود :عنوان واکسخواری
تنها مختص مدیران ارش��د شهرداری است،
لذا کارمندان ش��هرداری نباید در معرض این
اتهام قرار بگیرند.

