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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

قول می دهیم سؤال سخت نپرسیم!
 محمد مهدی رحیمی: »اینکه وزیر خارجه در هفته اخیر با ســه روزنامه 
گفت وگو کرده خیلی خوب است، اما چرا فقط رسانه های اصالح طلب؟ آقای 
ظریف شــما که می گویید حتی با صدام هم مذاکره کردم چرا درخواســت 
چندباره رســانه های اصولگرا و انقالبی برای مصاحبه تفصیلی را رد کرده اید؟ 

قول بدهیم سؤال سخت نپرسیم وقت می دهید؟«
حضرت عباس)ع( که بود؟

 مازیار بیژنی: »در روایات ما از حضرت ابوالفضل العباس)ع( به عنوان یک 
عالم و فقیه با بصیرت سیاسی یاد شده و در روضه ها و مراسمات ما تصویری 
که از ایشان ترسیم شده جوانی خوش سیما و تنومند است که همه عمرش 

تا روز عاشورا گوشه ای ساکت و مودب ایستاده بوده.«
تنهایی یا ابر قدرت؟

 کاربری نوشت: » دلیل تنهایی استراتژیک ایران در ۴۰سال گذشته چیه؟ 
این ســؤال اول روزنامه اعتماد در گفت وگــو با آقای ظریف. اگر فارس، مهر، 
وطن یا... فرصت مصاحبه با آقای وزیر رو پیدا کنند احتماال خواهند پرســید 
کدام دیــدگاه ژاندارم دیروز منطقه رو ابرقدرت امروز کرده و ابرقدرت دیروز 

رو طرف مذاکره امروز.«
تالش اصالحات برای انتخابات آینده!

 سیدمحمد جواد حســینی: »جریان اصالحات برای اینکه ورق انتخابات 
پیش رو را به نفع خود ورق بزنند دســت به هرکاری میزنن. از پروژه نظامی 
هراســی تا بیان کــردن انتخابات پیش رو انتخاباتی بــا جریانی محدود و.... 
می باشد و تخریب چهره انقالبیون. الزمه اینو یادآوری کنم پیروز این انتخابات 

بصیرت مردم است.«
بهزاد طور!

 ایمانی:»بهــزاد نبوی: اختیــارات رئیس جمهور 1۰ درصد هم نیســت و 
نمی تواند کار کند. نهاد »اجماع ساز« اصالح طلبان برای معرفی نامزد نهایی، 
با حضور بهزاد نبوی تشــکیل شد. قســم حضرت عباس را باور کنیم؟ یا ُدم 

خروس را؟!«
تأثیر یک طرح خوب

 کبری آسوپار: » وقتی قرار شد محدودیت تردد، بین استان ها و نیز داخل 
شــهر از ساعت ۲1 تا ۴ اعمال شــود، در توئیتر چقدر جوک ساختند و این 
سیاست را بی تاثیر دانســتند. اما حاال که تعداد فوتی ها از ۵۰۰ به زیر 1۰۰ 
نفر رسیده، یک نفر هم نمی نویسد ما اشتباه کردیم، تاثیرش را نمی فهمیدیم، 

دانشش را نداشتیم.«

۱۹ کشته در حادثه 
واژگونی اتوبوس 

مسافربری

اتوبوس برزیل واژگونی یک دستگاه  در پی 
در جنوب برزیل دست کم ۱۹ تن کشته و 

۳۳ تن دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایســنا، در حادثه واژگونی این 
اتوبوس مسافربری در مسیر ایالت پارانا به ایالت 
سانتا کاتارینا، 1۹ نفر از مسافران جان باختند. 
در این ســانحه ۳۳ نفر دیگر از مسافران نیز مجروح شدند که وضعیت هفت 
نفر از آنها وخیم گزارش شــده اســت. این اتوبوس بیش از ۵۰ مسافر و دو 
راننده داشته اســت. بنا بر گزارش »وست استرالین«، راننده اتوبوس در این 
ســانحه آسیب ندیده و تحت بازجویی است. سرپرست آتش نشانی منطقه از 

آغاز تحقیقات درباره علت حادثه خبر داده است.

حمله مرگبار 
مار کبرا 

به نوزاد ۷ ماهه

چند دقیقه غفلت مادر جوان فیلیپینی فیلیپین
از فرزندش، بزرگ ترین تراژدی زندگی اش 

را رقم زد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، یک 
نوزاد فیلیپینی بر اثر گزش مار کبرا جانش را از 
دست داد. این مار کبرای فیلیپینی در زیر خانه 
ایــن نوزاد و خانواده اش زندگی می کرد. بنا بر گفته یکی از اعضای این خانواده، 
مــادر این نوزاد فرزندش را برای دقایقی در تــراس خانه رها کرده بود که این 
اتفــاق رخ داد. این زن برای خرید برنج به بیرون از خانه رفته بود که با صدای 
فریاد  گریه کودک متوجه وقوع یک حادثه برای پســر ۷ ماهه اش شد. این زن 
پس از مراجعه به تراس با پســرش که کامال بیهوش بود روبه رو شد. او پسرش 
را که رنگ چهره اش سیاه شده بود بالفاصله به بیمارستان منتقل کرد. پزشکان 
پــس از انجام معاینه مرگ این کودک را مورد تایید قرار  دادند. گفته می شــود 
این کودک در کمتر از پنج ثانیه پس از گزش مار جانش را از دست داده است.

5 کشته 
و زخمی 

در تیراندازی

آمریکا مغازه  یــک  در  تیرانــدازی  اثــر  بر 
شــرقی  جنــوب  در  خواروبارفروشــی 
واشنگتن دی سی، یک جوان ۲۲ ساله کشته 

شد.
بــه گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقل 
از شــبکه دبلیو یو اس ای ۹، این حادثه در تقاطع 

خیابان »گود هوپ« و »مینه ســوتا« در جنوب شــرقی واشنگتن دی سی رخ داد، 
جایی که متیو تورس ۲۲ ساله قربانی شد. شهردار واشنگتن دی سی در واکنش به 
این تیراندازی از ســطح خشونت ها در این شهر ابراز نگرانی کرد. تورس درحالی در 
این حادثه جان باخت که مادرش در داخل خودرو منتظر او بود. در این حادثه چهار 
تن دیگر زخمی و به بیمارســتان منتقل شدند. مأموران پلیس تصاویری از خودرو 
مظنون این حادثه را منتشر کرده و در جست وجوی چهار مظنون این حادثه هستند. 

کشف اجساد 
۹ کارگر محبوس 

در معدن طال

چین عملیات امداد و جست وجوی کارگران 
محبوس در یکــی از معادن طالی چین 

موسوم به »هوشان« ادامه دارد.
امدادگران در چین اجساد ۹ کارگر را که 
بــه دلیل حادثه انفجار در این معدن طال جان 
خود را از دســت داده بودند، پیدا کردند و در 

جست وجوی آخرین کارگر هستند. گزارش های اولیه حاکی است که تاکنون 
1۰ تن در این حادثه کشــته شده اند. همچنین پیش از این 11 کارگر دیگر 
که برای مدت دو هفته داخل معدن گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند. به 
گفته مقامات چین، هنوز یک کارگر مفقود اســت. علت وقوع این حادثه در 
معدن در حال ساخت مشخص نیست و بررسی ها در این مورد ادامه دارد. به 
گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، به دنبال وقوع این انفجار حجمی از 
آوار موجب مســدود شدن خروجی معدن، از کار افتادن باالبر و حبس شدن 
تعدادی کارگر در زیر زمین شد. نیروهای امداد توانستند با ایجاد تونلی غذا و 
لوازم ضروری را در اختیار کارگران محبوس قرار دهند و سرانجام روز یکشنبه 

11 نفر از آنان نجات پیدا کردند.

فعالیت ۱4 شرکت متقاضی تولید واکسن کرونا در ایران

آزمایشانسانیواکسنکرونایمؤسسهرازیبهزودیآغازمیشود

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد
برنامهایرانبرایتامینواکسن

بریتانیایی-سوئدیکرونا
معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: از چنــد مبدأ در تدارک 
 ورود واکســن کرونا هســتیم که یکی از آنها شــرکت آسترازنکا

 است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، قاســم جان بابایــی، در برنامه 
ســالم صبح بخیر اظهار داشــت: به لطف خدا و همــکاری و صبوری مردم 
شــرایط آرامی را از جهت تعداد بیماران و میزان بستری های ویروس کرونا 
داریم. واقعیت این اســت که شرایط شکننده اســت و اگر بخواهیم از شیوه 
 نامه های بهداشــتی عدول کنیم مطمئنا این بیماری برای ما دردســر ایجاد 

می کند.
جان بابایی توضیح داد: از چند مبدأ در تدارک ورود واکســن هستیم که 
یکی از آنها شرکت بریتانیایی سوئدی آســترازنکا )AstraZeneca( است. باید 
صبر کنیم تا زمان آن قطعی شــود چون مشکالت خاص واردات واکسن را 

داریم.
وی افزود: زمان قطعی ورود واکســن شرکت بریتانیایی-سوئدی، هنوز 
مشخص نیست ولی وقتی وارد شود، حتما مردم از آن بهره مند خواهند شد. 
برای واردات واکسن کرونا از سایر کشورهای خارجی نیز اقدامات الزم انجام 

شده است.
وی ادامه داد: باید درباره واکســن واقعیت ها را قبول کنیم. در خیلی از 
کشــورهای دنیا فاز مطالعاتی را با سرعت و فاز انسانی را با حجم خیلی باال 
سپری کرده اند و تقریبا تمام دنیا در حال انجام آزمایش ها در تعداد و وسعت 
کمتر هستند. اینکه واکســن چقدر می تواند از ویروس جلوگیری کند هنوز 
نظرهایی  مشخص نشده و نمی توان به طور قطع مواردی را اعالم کرد. اظهار 
مثل واکسیناســیون دســته جمعی و فواید آن برای ایمنی جمعی بر اساس 
تجربه واکســن های قبلی در دنیــا وجود دارد اما درباره این واکســن هنوز 

اطالعاتی در دست نداریم.
اتحادیه اروپا: نمی گذاریم واکسن های آسترازنکا 

از خاک اروپا خارج شوند
در همین ارتباط، اتحادیه اروپا آسترازنکا، شرکت دارو سازی بریتانیایی-
ســوئدی )از شرکت های مد نظر مســئوالن وزارت بهداشت کشورمان برای 
تامین واکسن( را تهدید کرد که در صورت عدم پایبندی به تعهداتش، اجازه 
صادرات واکسن کرونای تولیدی این شرکت از خاک اروپا به خارج را نخواهد 

داد.
بــه گزارش یورو نیوز، این تهدید پس از آن اعالم شــد که اتحادیه اروپا 
توضیحات شــرکت آســترازنکا درباره ناتوانی از تحویل به موقع ۸۰ میلیون 
دوز واکسن به ۲۷ کشــور عضو در سه ماهه نخست سال ۲۰۲1 را روشن و 
قانع کننده ندانست. آسترازنکا می گوید تا پایان ماه مارس تنها قادر به تحویل 

۳1 میلیون دوز واکسن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
اســتال کیریاکیدس، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا دوشنبه با تایید این 
خبر گفت: »مــا می خواهیم که قراردادی که پیشــاپیش پولش را پرداخت 
کردیم، درست و کامل اجرا شــود. به زودی یک سازوکار شفافیت هم برای 
صادرات واکسن به راه می افتد.« قرار است کمیسیون اروپا جمعه این هفته، 
۲۹ ژانویه مجوز اســتفاده از واکسن آسترازنکا را صادر کند. تالش بروکسل 
برای ورود ســومین واکسن کرونا به بازار در حالی انجام می شود که بسیاری 
از کشورهای اتحادیه اروپا، ازجمله فرانسه با کمبود شدید واکسن کووید-1۹ 

برای افراد مسن و شهروندان مشغول در مشاغل پرخطر مواجه هستند.
تهدید اتحادیه اروپا به محدود و ممنوع کردن واکســن های کووید-1۹ 
آســترازنکا با نگرانی از موثر بودن این واکسن در برابر گونه های جهش یافته 
ویروس کرونا همراه شده است: در حالی که فایزر-بیون تک و مدرنا از کارآیی 
واکسن های خود در برابر گونه های بریتانیایی و آفریقای جنوبی خبر داده اند، 
آســترازنکا می گوید که محصول این شــرکت، آنچنان تاثیری در برابر انواع 
جهش یافته ویروس ندارد. شرکت آسترازنکا پیش تر اعالم کرده بود که برنامه 
ســاخت یک دوز مکمل واکسن، مخصوص گونه های جدید ویروس کرونا را 

آغاز می کند.

۷۹بیمارکروناییدیگرجانباختند
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: ۷۹ بیمار دیگر، قربانی کرونا 

شدند.
به گزارش وبدا، ســیما سادات الری دیروز اظهار داشت: از 6 تا ۷ بهمن 
ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 6 هــزار و ۴۲۰ بیمار جدید 
 مبتال به کووید-1۹ در کشــور شناســایی شــد که ۵۹۰ نفر از آنها بستری 

شدند.
الری با اشــاره بــه اینکه مجموع بیماران کووید-1۹ در کشــور به یک 
میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۰6 نفر رســید، افزود: متاســفانه در طول این مدت، 
۷۹ بیمار کووید-1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۵۷ هزار و ۵6۰ نفر رسید. وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 
یک میلیون و 1۷۷ هزار و ۳6۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و ۳۸ نفر از بیماران مبتال به کووید-1۹ 

در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه تا کنون ۹ میلیون و 1۵ هزار و 
۳۷6 آزمایش تشخیص کووید-1۹ در کشور انجام شده است، گفت: بر اساس 
آخرین تحلیل ها، 1۸ شهرســتان کشور در وضعیت نارنجی، 1۵۴ شهرستان 

در وضعیت زرد و ۲۷6 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

صفحه ۱0
چهار شنبه 8 بهمن ۱3۹۹
۱3 جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲6۷۱

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی 10420071940 کد اقتصادی 411319718898 و کد پستی 6134813956 در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( یک مرحله ای، با مشخصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و فراخوان تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شماره 
مناقصه

شماره فراخوان 
مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد اولیه)ریال(موضوع مناقصهدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

در فرآیند ارجاع کار )ریال(

خرید و تأمین یک دستگاه راکتور نیروگاه سد 99/1262099001597000123
99/561/613/0004/691/232/260مخزنی کرخه

1( زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اســناد مناقصه و ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند 
www. از تاریــخ 1399/11/08 لغایت 1399/11/12 به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

setadiran.ir مراجعــه و با پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی ســامانه 
برای خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.

2( زمان و محل تحویل پاکات فراخوان ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه: مناقصه گران می باید 
ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت حداکثر تا ســاعت 18:00 مورخ 1399/11/26، نســبت به تحویل اصل مدارک مطابق 
شرایط درج شده در اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی، در دو پاکت جداگانه الک و مهر شده حداکثر تا 
پایان وقت اداری مورخ 1399/11/27 به نشانی: خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، ساختمان 5 
طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی اقدام و رسید دریافت دارند.

3( تاریخ بررسی اسناد ارزیابی کیفی: مورخ 1399/11/28 ساعت 10:00 صبح
4( تاریخ بازگشایی پاکات )الف،ب وج(: مورخ 1399/11/29ساعت 10:00 صبح

5( سایر شرایط: 
aبه پیشــنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

a شــرکت های متقاضی، بایســتی پاکت حاوی اســناد مناقصه )الف، ب و ج( و پاکت حاوی اســناد و 
مــدارک ارزیابی کیفی را ضمن بارگــذاری، بصورت دو پاکت جداگانه و همزمــان تحویل نمایند. قبل از 
گشایش پاکات پیشــنهادات )مناقصه(، ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و فقط پاکات پیشنهاد 
مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوطه تأیید و حد نصاب امتیاز را کســب نموده باشند، گشوده 
 خواهد شــد و پاکات ســایر مناقصه گران عینًا مسترد خواهد شــد. ضمنًا هزینه خرید اسناد قابل برگشت 

نمی باشد.
عالقه منــدان به شــرکت در فراخوان مناقصه عمومــی با ارزیابی کیفی، در صــورت عدم عضویت قبلی، 
می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره تلفن 41934 - 021 
تماس حاصل نمایند. )اطالعات تماس ثبت نام ســایر استان ها در سایت www.setadiran.ir بخش 

»ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است(.

سازمان آب و برق خوزستان

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

روابط عمومی 
شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

شناسه آگهی: 1085023

مصوبات فانتزی شورای شهر، بی اعتنا به وظایف اصلی

زیست شبانه پیشکش،  زیست روزانه را دریابید
سرویس اجتماعی-

شورای شهر تهران روز گذشته با تصویب مجدد 
طرح »زیست شــبانه« ، بازهم نشــان داد به جای 
پرداختن به وظایف اصلی و مورد نیاز شــهروندان، 
اهتمام جدی برای پرداختن به مسائل فانتزی، وارداتی 

و حاشیه ای برای »تغییر سبک زندگی شهری« دارد!
شورای شــهر تهران روز گذشته بازهم به سراغ تجویز 
نسخه »زیست شبانه« برای شــهروندان تهرانی رفت و در 
حالیکه این طرح سال گذشته با مخالفت فرمانداری و نیروی 
انتظامی و حتی رئیس شورای شهر رو به رو بود، با ویرایشی 
جدید برای چند نقطه از تهران که به تعبیر شورای شهری ها 

دچار»شب مردگی« هستند تصویب شد.
شورای شهر پنجمی ها که از ابتدای بر سرکار آمدنشان 
بیش از عمل به وظایف اصلی و مطالبات مهم مردم به مطرح 
کردن مســائل فانتزی و حاشیه ای برای اداره شهر همچون 
تغییر نام معابر و به نوعی بازی اســم و فامیل و...شــهرت 
یافته اند، این بــار و دراین ماه های آخر فعالیتشــان بازهم 
فارغ از باز کردن کالف ســردرگم مســائلی مانند آلودگی 
هوا، ترافیک، تقویت نــاوگان حمل ونقل عمومی محدود و 
فرســوده و... برای شهروندان، و عمل به سهم ویژه خود در 
ایــن حوزه ها مجدداٌ طرحی را تصویــب کرده اند که معلوم 
نیست قرار اســت گره از مشکالت کدام گروه از شهروندان 

تهرانی باز کند؟

رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن دیروز شورای 
شــهر در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: جلسه سه شنبه 
شورای شهر جزو جلسات پر بار شورای شهری ها بود چرا که 
لوایح یک فوریتی مربوط به عوارض که شــهرداری به شورا 
ارسال کرده بود تصویب شد.همچنین دو طرح و الیحه یکی 
مربوط به تهران بیدار و زیســت شبانه و دیگری مربوط به 
تخفیف های ویژه شهر سازی جهت ساخت هتل مورد بحث 
و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شــورا نظرات شان را مطرح 

کردند.
محسن هاشمی در تشریح طرح زیست شبانه گفت: بر 
اســاس مصوبات، چند نقطه در شهر که دچار شب مردگی 
هســتند و فضای مناسبی محسوب می شوند انتخاب شدند 
و بیشــتر اهداف فرهنگی دراین موضوع پیگیری می شــود 
تا از این طریق کســانی که دیر می خوابنــد بتوانند از این 
فضاها استفاده کنند و بتوانند عمده وقت خود را با خانواده 
بگذارنند تا به این ترتیب هم »شــب مردگی« در این نقاط 
از بیــن برود و هم فضای اجتماعی شــهر تثبیت و افزایش 

پیدا کند.
تسریع در توسعه »حمل ونقل عمومی« پربارتر بود 

یا تصویب »بی خوابی شبانه«؟
رئیس شورای شــهر تهران در حالی جلسه دیروز شورا 
را به دلیل تصویب »زیســت شــبانه« یکــی از پربارترین 
جلسات شورای شهر نامیده است که موضوع »تهران بیدار« 

و »زیست شــبانه« را شــاید به ســختی بتوان در لیست 
درخواســت های شــهروندان از شورای شــهر و حتی جز 

اولویت های آخر مردم دانست.
در حالی کــه در روزهای اخیر و به طــور مداوم مردم 
تهران، همچون سال های گذشته در این ایام مشغول دست 
و پازدن در هوای آلوده بودند و همچنان هســتند شــورای 
شــهری ها با کم توجهی نسبت به ســهم خود در حل این 
مشــکل، همچنان ســرگرم تغییر نام خیابان هــا و معابر و 
میادین تره و بار و در نهایت رفع شــب مردگی و ســرگرم 

کردن افراد بی خواب می باشند!
به نظر می رســد در کنار حل مشکل آلودگی هوا که از 
خواسته های اصلی مردم به شمار می رود،تسریع در مراحل 
توسعه و گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه مترو و 
اتوبوس در صدر لیســت در خواست های شهروندان تهرانی 
است که نزدیک به یک سال است با وجود خطر قابل توجه 
ســرایت کرونا در مترو و با توجه به عدم امکان حفظ فاصله 
فیزیکی مناســب در مترو و اتوبوس، صدایشــان به گوش 
اعضای شورای شهر نمی رسد. تا حدی که خود رئیس شورای 
شهر معترف است که در مدیریت شهری فعلی طی سه سال 

حتی یک کیلومتر مترو هم ساخته نشده است.
اصرار شورا به بیداری شبانه 

و مخالفت فرمانداری و نیروی انتظامی 
سال گذشته نیز همزمان با طرح موضوع زیست شبانه 

در شــورای شــهر، فرمانداری تهران و نیروی انتظامی جز 
مخالفان اصلی این طرح بودند.

رئیس شــورای شــهر که سال گذشــته گفته بود »در 
صورت تصویب این طرح اجازه شــرکت فرزندان و خانواده 
را در این طرح نمی دهم«، روز گذشته درخصوص مخالفت 
هیئت تطبیق فرمانداری تهران با این مصوبه در گذشته به 
دلیل مخالفت نیروی انتظامی گفت: باید دید نقاط محدودی 
که انتخاب شدند از نظر هیئت تطبیق و نیروی انتظامی چه 
مشکلی دارند تا آنها را رفع کنیم. امیدواریم موضوع دوباره 

در فرمانداری مطرح شود و ما نیز پیگیر آن خواهیم بود.
مشــخص نیســت در این بازه زمانی که شهر به دلیل 
گســترش ویروس کرونا دچار محدودیت های منع تردد از 
ســاعت ۹ شب تا ۴ صبح است و مســائل مغفول مانده ای 
همچــون عدم عمل به تعهدات دولت در پرداخت مطالبات 
حمل ونقل عمومی و کم کاری شهرداری و شورا در دفاع از 
حقوق مردم در این زمینه به چشم می خورد و در شرایطی 
که شهروندان بین موضوعاتی مانند استفاده از مترو، اتوبوس 
یا وســائل شــخصی در ایام کرونایی و لزوم رعایت فاصله 
اجتماعی و پرهیز از تجمعات غیر ضروری سردرگم هستند، 
این همه اتالف زمان و جلسات شورای شهری ها برای تغییر 
سبک زندگی ایرانی اسالمی و اهتمام به ایجاد نقاطی برای 
تجمع شــبانه شــهروندان در دوران کرونا با چه اهدافی از 

سوی برخی از اعضای شورای شهر پیگیری می شود؟

نامه هزاران بیمار خاص خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد:

تحریمهایداروییجنایتسازمانیافتهاست
جمعی از رؤســای انجمن های حمایت از بیماران 
خاص کشور به نمایندگی از ده ها هزار بیمار، با ارسال 
نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل متحد ضمن انتقاد 
از تحریم های دارویــی غیرقانونی و یکجانبه ایاالت 

متحده آمریکا خواستار رفع این تحریم ها شدند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، در متــن این نامه که به 
امضای مدیران انجمن »تاالســمی« ایران، انجمن »ام اس« 
ایران، خانــه »ای بی« ایران، انجمن حمایــت از »بیماران 
کلیوی ایران«،کانون »هموفیلی« ایران و »انجمن اوتیســم 
ایران« رســیده، آمده اســت: »ما جمعــی از مدیران عامل 
انجمن هــای ملی حامی بیمــاران درخصوص ابعــاد و آثار 
تحریم های غیرقانونی و یکجانبــه ایاالت متحده آمریکا که 
از تاریــخ ۸ می ۲۰1۸ بر جامعه بیماران خاص ایران تحمیل 
شده و منجر به آثار و نتایج بسیار ناگوار و تلخی در بیماران 
مزمن، ژنتیکی و نیازمند درمان مادام العمر از قبیل: مرگ با 
درد و رنــج فراوان، نقص مادام العمر عضو به دلیل نبود دارو 
و تجهیزات پزشــکی، ایجاد بیماری های مستمر، درد و رنج 

ناشی از نبود دارو و غیره گردیده اعالم می کنیم.
ابتدا باید بر این نکته تأکید  نماییم که این درخواســت 
هیچ پیام سیاسی در خود جای نداده و صرفاً اعالم وضعیت 
درد و رنج ناشــی از تحریم هــای غیرقانونی و صدای بغض 
خانواده های دارای بیماران خاص است که در شرایط وخیم 
و با مــرگ قریب الوقوع فرزندان و کودکان شــان در فقدان 
 دارو و تجهیزات پزشکی مناسب دست و پنجه نرم می کنند، 

است.
تحریم های اقتصادی غیرقانونــی ایاالت متحده آمریکا 
قابلیت دسترســی به خدمات بهداشــت و درمــان، دارو و 
ملزومات پزشــکی ما را از بین برده است. به طوری که ما در 
دوسال گذشته بارها و بارها از دولت ایران و حتی شرکت های 
سازنده دارو و یا شــرکت های عرضه کننده دارو و تجهیزات 
پزشکی پیگیری متعدد برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
طیف وســیعی از بیماران خاص که اکثرا از کودکان و افراد 
نابالغ تشــکیل شده اند را درخواســت و پیگیری نموده ایم 
ولی به دلیل اعمال و اجــرای تحریم های غیرقانونی آمریکا 

و مخصوصا موانع ایجاد شــده از سوی آن کشور درخصوص 
تبــادالت مالی، ورود دارو و تجهیزات پزشــکی این بیماران 
میســر نیســت و یا از طریق دیگر حداقل ها فراهم شــده 
که بعضا داروها و تجهیزات پزشــکی مــورد نیاز یا نایاب یا 
به شــدت کاهش یافته اســت و به همین دلیل تعداد قابل 
توجهی از بیماران را از دست داده ایم، تعدادی دچار صدمات 
جدی جسمی شده اند و در مجموع قاطبه بیماران، صدمات 
جسمی روحی و روانی پیوسته و شدیدی را متحمل شده اند 
و همچنان نیز از این کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در رنج 

و مشقت شدید هستیم.
ده ها نفر از کودکان و بیماران

 به دلیل فقدان دارو از دست رفته اند
به دلیل وجود سیاستی سیســتمی و سازمان یافته به 
نــام تحریم های فلج کننده، همه جانبــه، تاکنون ده ها نفر از 
کودکان و بیماران تاالســمی و بیمــاران  ای بی و... به دلیل 
فقدان دارو و تجهیزات پزشــکی خاص خودشــان از دست 
رفته اند. ما اعضای انجمن های حمایت کننده از بیماران خاص 

به آن عالیجناب اعالم می داریم، اســتمرار تحریم های غذا و 
داروی بیماران ایرانی یک جنایت سیستمی و سازمان یافته 
در واقع حق حیات طیف وسیعی از کودکان، بیماران خاص و 
مادام العمر و... را هدف قرار داده و این تحریم ها علیه بیماران 
و کــودکان جامعه آماری این انجمــن غیر انتفاعی و خاص 
اســت که انتظار تدابیر الزم برای توقف چنین تحریمی های 
گســترده و ناعادالنه علیه یک جمعیت انسانی و بزرگ را از 

آن دبیرکل محترم داریم.
لــذا باتوجه به مطالب فوق خواهشــمندیم نســبت به 
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود به منظور جلوگیری از 
تداوم تحریم های جنایتکارانه علیه بیماران مظلوم و بی دفاع 
تحت پوشــش انجمن های مردم نهاد حمایت گر، اقدامات و 
تدابیر الزم را برای اجرای قواعد حقوق بشری و بشردوستانه 
در کشورهای عضو ســازمان ملل اتخاذ نمائید و با اقدامات 
مقابله ای با چنین نقض های گســترده حقوق بشری، امیدی 
دوبــاره برای ادامه زندگی بدون درد و رنج برای این بیماران 

در ایران و البته کل جهان را میسر نمائید.«

تهران  پیشگیری  رئیس پلیس 
مسلح  سارق  دستگیری  از  بزرگ 
مغازه طالفروشی در جنوب تهران 

و سرقت نافرجام وی خبر داد.
به گزارش پایــگاه خبری پلیس، 
سرهنگ جلیل موقوفه ای گفت: حدود 
ساعت 1۸ پنجم بهمن ماه جاری فردی 
مسلح قصد سرقت از یک طالفروشی را 
در منطقه جوادیه داشت که بالفاصله 
پس از ورود به داخل مغازه طالفروشی، 
مالکان مغازه را به قصد سرقت با سالح 

گرم تهدید می کند.
موقوفــه ای با اشــاره بــه اینکه 
و  آالرم  از  طالفروشــی  صاحبــان 
تجهیزات حفاظتــی مانند دزدگیر در 
مغازه اســتفاده و به ســرعت سیستم 

آالرم را به صــدا درآوردند، افزود: با به 
صدا درآمدن سیســتم دزدگیر مغازه، 
گشــت تیم عملیاتی 11۷ جوادیه که 
در حوالی مغازه مشــغول گشــت زنی 
بودنــد، وارد عمــل شــدند و پیش از 
هرگونه سرقت موفق به بازداشت سارق 
و کشــف یک کلت کمری با ۹ فشنگ 

جنگی از سارق شدند.
وی بــا این توضیح کــه صاحبان 
طالفروشی حین سرقت با سارق مسلح 
نیز درگیر و موفق به خلع ســالح وی 
شــده بودند، بیان کرد: در طول سال 
گذشــته، این دومین سرقت مسلحانه 
نافرجام در تهران بوده که نخست لطف 
خدا را شاهد بودیم و همچنین استفاده 
از تجهیزات ایمنی مذکور و حضور به 

دستگیریسارقمسلحطالفروشیدرجنوبتهران

موقع ماموران کالنتری منجر به ناکام 
ماندن این سرقت ها شده است.

رئیس پلیــس پیشــگیری تهران 
بــزرگ با توصیه به مالــکان صنوف از 
به  جمله صنوفی همچون طالفروشی 
رعایت مــوارد ایمنی و حفاظتی اظهار 
داشت: این قبیل صنوف باید در بحث 
رعایت مسائل ایمنی از جمله دزدگیر، 
اســتفاده از سیســتم آالرم و حتــی 

بورزند  اهتمام  ضدگلوله  شیشــه های 
البته بسیاری از مغازه های طالفروشی 
در تهران بــه این سیســتم ها مجهز 

هستند.
موقوفــه ای با بیــان اینکه حتی 
شــرکت ها و منازل نیــز می توانند از 
سیســتم مها اســتفاده کنند، عنوان 
کرد: خطای این سیستم بسیار ضعیف 
است، سیســتم مها به کالنتری محله 

اتصال دارد و به محض وقوع رویدادی، 
همکاران انتظامــی در کمترین زمان 
در محل حاضر شــده و تــا زمانی که 
اطمینان حاصل نکنند، سرقت در محل 
روی نداده یا فردی ناشناس داخل آن 
منزل، شــرکت یا مغازه حضور ندارد، 

اجازه ترک محل را ندارند.
وی یادآور شد: هر فردی که تمایل 
به اســتفاده از سیســتم مها را داشته 

باشــد می تواند ضمن تماس با پلیس 
11۰ یا مراجعه به کالنتری محله خود، 
از مراکز ارائه دهنده این خدمت اطالع 
 پیدا کــرده و به این سیســتم مجهز 

شود.
 گفتنی اســت، دیــروز با حضور 
ســارق و نیروهای پلیس، صحنه این 
ســرقت در محل طالفروشــی مذکور 

باز سازی شد.

مدیــرکل دارو و مواد تحت 
دارو گفت:  و  کنترل سازمان غذا 
هــم اکنون ۱4 شــرکت داخلی 
متقاضــی تولید واکســن کرونا 

هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صدا 
و ســیما، ســید حیــدر محمدی در 
بین المللــی  نمایشــگاه  نخســتین 
محصوالت زیســت فناوری پزشکی و 
صنایع وابسته، اظهارداشت: هم اکنون 
۲۰ شــرکت فعال در حوزه زیســت 
فناوری داریم و این صنعت در کشور 

نوظهور است.
محمدی افزود: شــیوع کرونا در 
کشــور به رغم تمام آســیب ها برای 

حوزه زیست فناوری فرصت مناسبی 
بــود و یکی از شــرکت های فعال در 
این حوزه بــه زودی وارد مرحله یک 
کارآزمایی بالینی واکسن کرونا خواهد 
شــد. وی ادامــه داد: فعالیت زیادی 
در حوزه زیســت فناوری برای تولید 
واکســن صورت گرفته اســت و 1۴ 
شــرکت متقاضی تولید واکسن کرونا 
هستند، سه شرکت تولید واکسن در 
مرحله آزمایشگاهی را آغاز کرده اند و 
دو شرکت وارد مرحله بالینی شده اند. 
همچنین واکســن آنفلوآنزای داخلی 

سال آینده وارد بازار خواهد شد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امسال 

ارزی برای دارو دریافت نکردیم، گفت: 
یکی از ضعف های ما تأمین ارز اســت 
و سهمیه ارزی ما امسال ۲.۵ میلیارد 
دالر بــود که یــک میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون دالر آن تأمین شــد. ۴۸۳ 
میلیون دالر ارز دارو های کرونا و ۲66 
میلیــون دالر ارز تجهیزات پزشــکی 

کرونا بود. 
صــدور مجوز آزمایش انســانی 

واکسن کرونا در موسسه رازی
همچنین رئیس موسسه تحقیقات 
واکســن و سرم  ســازی رازی گفت: 
آزمایش  آغــاز  برای  رازی  موسســه 
انســانی مرحله 1 و ۲ واکســن کرونا 

آماده می شود.

علــی اســحاقی، افــزود: صدور 
گواهــی آغــاز کارآزمایــی بالینــی 
فاز های یک و دو نخســتین واکسن 
 نوترکیب ایرانــی کرونا به زودی آغاز 
تحقیقات  رئیس موسســه  می شــود. 
واکســن و سرم  ســازی رازی اضافه 
این واکســن  بالینی  کرد: کارآزمایی 
به زودی آغاز شــده و امید اســت به 
پشتوانه صدسال دانش و تجربه ملی 
و بین المللی موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم سازی رازی در واکسن  سازی، 
تولید این واکســن به عنوان واکسنی 
ایمن و کارا به زودی در کشــور آغاز 
شود و مورد اســتفاده هموطنان قرار 

گیرد.


