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پنجشنبه  ۶آذر ۱۳۹۹
 ۱۰ربیعالثانی  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۲۰

جـامعـه
پیگیری تامین واکسن برای  ۲۱میلیون نفر از جمعیت کشور

وزیر بهداشت :واکسن ایرانی کرونا
هفته آینده وارد مرحله تست انسانی میشود

آمریکا

بحران
جنازههای
کرونایی

اجســاد  650نفــر کــه اوایل
ســال جاری در شــهر نیویورک بر
اثر بیمــاری کوویــد ۱۹-جان خود
را از دســت دادنــد ،همچنــان در
کامیونهای مجهــز به یخچال مانده
است.

به گزارش ایسنا ،نشریه «والاســتریت» به نقل از اداره پزشکی
قانونی نیویورک گزارش داد :حدود  ۶۵۰جسد قربانیان ویروس کرونا
در ســردخانههای متحرک در ناحیه ســاحلی بروکلین مانده است
زیرا مقامات یا قادر به یافتن اقوام آنها نیســتند یا خانوادههایشــان
وســع مالی پرداخــت هزینههای مربوط بــه کفن و دفــن آنها را
ندارند.
مقامات پزشــکی قانونی به این نشریه گفتهاند این اداره موفق به
یافتن اقوام  ۲۳۰نفر از اموات نشــده است ،اما به طور کلی مشکالت
مالی دســت بســیاری از خانوادهها را برای تدفین بستگانشان بسته
است.
ایــن گــزارش به دنبــال افزایــش چشــمگیر مــوارد ابتال به
کووید ۱۹-در سراســر آمریکا منتشــر شــده اســت کــه از حدود
هشــت ماه پیش و آغاز همهگیری از مرز  ۱۲میلیون نفر گذشــته
است.
کامیونهای مجهز به ســردخانه که در فصــل بهار برای کمک
به نظام درمانی شــهر که سخت تحت فشــار قرار داشت ،در نواحی
مختلف نیویورک مستقر شــدند ،نماد پیامد کووید ۱۹-بر نیویورک
شدند.
بنابر گــزارش ایندیپندنت ،به گفته انجمن مدیران موسســات
کفن و دفن در ایالت نیویورک ،مدیریت شهر نیویورک کمک هزینه
خاکسپاری افراد بیبضاعت یا کمبضاعت را از  ۹۰۰دالر در ماه مه به
 ۱۷۰۰دالر افزایش داد اما این مبلغ در مقایســه با هزینههای مراسم
سنتی خاکسپاری که بالغ بر  9هزار دالر میشود ،ناچیز است .نشریه
وال اســتریت برآورد کرد که تنها هزینه ســوزاندن هر جسد برابر با
 ۶۵۰۰دالر است.
ســاالنه در فرانسه  ۲۲۰هزار زن
قربانی خشونت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به
نقل از شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۵ ،»24
نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان
است.

فرانسه

ساالنه 220هزار
زن قربانی
خشونت

زنکشی هم در فرانسه افزایش یافته است .در سال ۱۴۶ ،۲۰۱۹
زن قربانی قتل توسط شریک زندگی خود شدند که  ۲۵مورد بیشتر
از سال قبل از آن بود.
این بدان معناســت که هر دو روز و نیم یک زن توســط شریک
زندگی خود کشته میشود.
یکی از افســران پلیس مسئول مبارزه با خشونتهای خانگی در
ایولین فرانسه در مورد افزایش خشونتهای خانگی در زمان قرنطینه
گفت :در دور دوم قرنطینه ما هنوز آمار دقیقی نداریم ،اما من فکر میکنم
این رقم کاهش یافته باشد ،زیرا در حال حاضر مردم میتوانند سر کار
بروند و در مقایسه با دور نخست قرنطینه اجازه خروج از خانه بیشتری
دارند.
ســرگرد فابیــن بولــرد افــزود :در دور اول قرنطینــه میــزان
خشــونتهای خانگی به شــدت افزایــش یافته بود ،زیــرا مردم در
قرنطینه بودند و در تمام طول شبانهروز عامل خشونت و قربانی با هم
بودند.
وی ادامــه داد :در حال حاضــر نیروهای پلیــس بهتر آموزش
دیدهاند و بهتــر میتوانند با قربانیان خشــونتهای خانگی برخورد
کنند ،این مســئله بسیار مهم اســت .مهمترین پیام در حال حاضر
برای قربانیان خشــونتهای خانگی این اســت که بــه آنها بگوییم
نترسند و در برابر این خشونتها به انجمنها و مراکز پلیس مراجعه
کنند.
آتش گرفتن آب آشامیدنی شهری
چین
در یکی از مناطق چین موجب ترس و
نشت گاز
وحشت ساکنان محلی شد.
طبیعی به آب
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
آتش گرفتن آب آشــامیدنی در لولههای
لوله کشی
آب شهری شهر «پانجین» واقع در استان
لیائونینگ چین ترس و وحشت ساکنان محلی را رقم زد .در تصاویری
که در فضای مجازی منتشــر شــده بود پس از آنکه ساکنان محلی
فندک روشــن را در زیر شــیر آب قرار میدادند ،آب غرق شعلههای
آتش میشد.
این حادثه پس از آن خبرساز شد که یک مرد محلی با نام « ِون»
با انتشار ویدئویی مدعی شــد که مدت سه تا چهار سال است که با
این مشــکل (آتش گرفتن آب شیر) دسته و پنجه نرم میکند .بنا به
ادعــای «ون» او و خانوادهاش در این مدت از این آب قابلاشــتعال
استفاده میکردند.
«ون» در این باره به رسانههای محلی چین گفت« :مدت زیادی
اســت که ما از این آب اســتفاده میکنیم .پس از شســتن دست و
صورتمان احســاس میکنیم هنوز خیس است و واقعا نمیدانستیم
چطور باید آن را تمیز کنیم .ما بابت این مورد به شــرکت تامین آب
محلی شکایت کردیم ،اما آنها گفتند از دستشان کاری بر نمیآید».
بنا به گفته ون حدود  ۱۰۰خانوار با چنین مشکلی دسته و پنجه
نرم میکنند.
پس از انتشار گسترده این تصاویر در شبکههای اجتماعی چین،
مسئوالن پانجین اعالم کردند که علت این حادثه نشت گاز طبیعی به
آب زیرزمینی مصرفی بوده است.

وزیر بهداشت گفت :از سه طریق تالش میکنیم
واکسن کرونا را برای  21میلیون نفر از جمعیت کشور
تأمین کنیم.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،ســعید نمکی در ارتباط
زنده تلویزیونی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح شــهید
سلیمانی اظهارداشــت :در این طرح در حوزههای آموزش،
بیماریابی و افزایش تست و مدیریت بیماری قبل از رسیدن
به بیمارستان برنامهریزی شده است و این طرح با همکاری با
سفیران سالمت و نیروهای بسیج در اقصی نقاط کشور آغاز
شده است که امیدواریم در پایان این طرح ،دستاورد خوبی
به جهان ارائه دهیم.
باال بودن آمار مرگ و میــر کرونایی به دلیل مراجعه
دیرهنگام بیماران
نمکــی با بیان اینکه باال بودن آمار مرگ و میر مبتالیان

به کرونا به دلیل مراجعه دیرهنگام بیماران به مراکز درمانی
است افزود :از مردم به دلیل رعایت پروتکلها تشکر میکنیم،
گزارشها حکایــت از رعایت نود درصدی پروتکلها دارد ،ما
در راســتای اجرای محدودیتها بــا دو معضل مواجه بودیم
اول ترافیــک صبحگاهــی ،بــه دلیل فعالیت شــرکتهای
خصوصــی و ادارات دولتــی بود که رئیسجمهور دســتور
داد شــرکتهای دولتی از شــنبه تعداد نیروها را به حداقل
برسانند و از شرکتهای خصوصی میخواهیم تعداد نیروها را
کاهش دهند ،اگر شرکتهای خصوصی در رفت وآمد شهری
اثرگذاری منفی داشــته باشند برخورد خواهد شد .وی ادامه
داد :دومین معضل ما توزیع مرغ در بازارهای روز و شــهری
بود که این موضوع منجر به شلوغی و ازدحام و شیوع بیماری
میشد که رئیسجمهور به وزیران مربوطه دستور دادند که به
این موضوع رسیدگی و راهکاری برای مدیریت آن ارائه شود.

تامین واکسن کرونا از  3طریق دنبال میشود
وزیر بهداشت با بیان اینکه مراحل تامین واکسن کرونا
از ســه طریق دنبال میشود ،گفت :روش اول خرید واکسن
از مجموعه کواکس اســت که رایزنیهای الزم برای خرید و
واردات  18میلیون و  800هزار دوز صورت گرفته است که از
این طریق واکسن مورد نیاز  8میلیون و  400هزار نفر تأمین
میشود یعنی حدود ده درصد از جمعیت کشور .برای تولید
مشترک حدود پنج و نیم میلیون دوز واکسن با یک کمپانی
صاحب نام درحال مذاکره هستیم و حدود  20میلیون دوز از
طریق یک کمپانی معتبر دیگر تامین میشود ،با این حساب
 41تا  42میلیون دوز واکســن را بــرای  20تا  21میلیون
جمعیت کشــور (به علت دو مرحلهای بودن تزریق واکسن)
تهیه خواهیم کرد.
نمکی بااشاره به تالشهای محققان برای تولید واکسن

کرونا در کشور افزود :واکسن داخلی در حال پیشرفت است
و علیرغــم ذهنیت برخی افراد که به شــرکتهای داخلی و
تولید داخل باور ندارند در این راستا اقدام خوبی انجام شد و
سازمان جهانی بهداشت پیشرفت چهار شرکت را قبول کرده
است و یک شرکت مجوز تســت انسانی را گرفته که هفته
آینده وارد فاز انسانی میشود و امیدوارم طی چند ماه آینده
مژده ساخت واکسن تولید داخل را به مردم عزیز برسانیم.
آغاز مطالعه بالینی واکسن آنفلوآنزای ایرانی
خبر دیگر اینکه ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از اخذ
مجوز برای مطالعات بالینی واکسن نوترکیب ایرانی آنفلوآنزا
خبر داد.
کیانــوش جهانپــور در صفحــه مجازی خود نوشــت:
«سرانجام واکسن آنفلوآنزای نوترکیب ایرانی به مرحله اخذ
مجوز کمیته اخالق برای مطالعات بالینی رسید».

ریز قطرات و افشانههای ویروس کرونا با تنفس فرد آلوده هم به فضای اطراف پرتاب میشود

شناسایی 13هزار و  843مورد ابتالی جدید و فوت  ۴۶۹بیمار کرونایی دیگر

سخنگوی وزارت بهداشت بااشاره به شناسایی ۱۳
هزار و  843بیمار مبتال به کووید ،۱۹از مردم خواست
از برگــزاری مهمانیهای خانوادگــی به طور جدی
خودداری کنند.
به گزارش وبدا ،ســیما سادات الری دیروز گفت :از  4تا
 ۵آذر ماه و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار
و  ۸۴۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی
شــد که دو هزار و  ۳۷۰نفر از آنها بســتری شدند ،مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور نیز بــه  ۸۹۴هزار و  ۳۸۵نفر
رسید.
الری ادامه داد :متاسفانه در طول این مدت ۴۶۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۴۶هزار و  ۲۰۷نفر رسید.
وی بــا بیان اینکه خوشــبختانه تا کنــون  ۶۲۵هزار و
 ۶۰۶نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شــدهاند ،افزود :پنج هــزار و ۸۳۲نفر از بیمــاران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند ،ضمن اینکه تا کنون پنج میلیون و  ۹۱۳هزار و ۲۲۹
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
الری گفت :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،ســمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر،
زنجان ،ایالم ،خراســان رضــوی ،مازنــدران ،چهارمحال و
بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراســان

شــمالی ،همدان ،یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمز و
استانهای هرمزگان ،فارس ،گلستان و سیستان و بلوچستان
نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
کرونا با تنفس فرد آلوده هم
به فضای اطراف پرتاب میشود
سخنگوی وزارت بهداشت بر اهمیت تهویه هوا در کنترل
انتقال ویروس کرونا تأکید کرد.
به گزارش ایسنا ،سیما سادات الری ،اظهارداشت :طبق
تحقیقات صورت گرفته ،ریز قطرات و افشــانههای ویروس
کووید ۱۹نه تنها از طریق عطسه ،سرفه و صحبت کردن بلکه
بــا تنفس فرد آلوده به فضای اطراف پرتاب و در محیطهای
فاقد تهویه مناسب برای ساعتها در هوا باقی میماند .هنگام
صحبت کردن بیمار مبتال به کرونا ،افشانههای حاوی ویروس
کهاندازهای به مراتب کوچکتر از ریز قطرات دارند سریعتر از
حالت سکوت منتشر میشوند که سرعت انتشار این افشانهها
با بلند صحبت کردن فرد مبتال تا  ۵۰برابر بیشــتر از زمانی
است که فرد سکوت میکند.
الری افــزود :از طرفی طبق آخریــن یافتههای علمی
ریزقطرات در چند ثانیــه و در فاصله حداکثر دو متری فرد
مبتال سقوط میکنند ولی افشانههای حاوی ویروس مسافت
بیش از دو متر را طی میکنند و در محیطهای سرپوشــیده
فاقد تهویه مناسب ساعتها در هوا معلق میمانند و موجب
بیمار شدن اطرافیان بیمار میشوند.
وی ادامه داد :با فرارســیدن ایام سرد سال و بسته بودن

درها و پنجرهها در اماکن ســر بسته یکی از نگرانیهای ما و
همکارانمان عدم تهویه مناسب هوا در محیطهای سربسته
اســت که این امر میتواند قدرت انتقال ویروس را به شکل
تصاعــدی افزایــش دهد .بنابراین درخواســت مــا از کلیه
هموطنان کشور این است که از حضور در فضاهای سربسته و
اماکن پرتجمع پرهیز کنید و در صورت حضور در این اماکن
از ماســک استفاده کرده و نسبت به فاصلهگذاری مناسب تا
دو متر اقدام کنید.
ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنین تاکیــد کرد :از
برگــزاری مهمانیهای خانوادگی به طــور جدی خودداری
کنید.
میزان آلودگی کرونا در جامعه
بسیار باالتر از عددی است که فکر میکنیم
معاون درمان ستاد کرونای تهران بااشاره به تحلیلهای
آمــاری صورت گرفته طی روزهای اخیر ،به ایســنا گفت :با
بررسی آمار کل مراجعین سرپایی به بخشهای درمانی یعنی
درمانگاهها ،کلینیکها و اورژانسها و همچنین آمار بیماران
بستری در بیمارستانها و در ادامه محاسبه مجموع این آمار
بــا میزان مرگ و میرها ،درصد مرگ و میر بیماران کرونایی
در تهران نزدیک به دو درصد تعیین شده است.
نــادر توکلی با بیان اینکه در ایــن تحلیل آماری میزان
کل مراجعات به بخشهــای مختلف درمانی و نه صرفاً آمار
بستری در بیمارستانها محاسبه شده است ،افزود :البته آمار
مراجعات به مراکز بهداشــت و مطبهای خصوصی در این

تحلیل محاسبه نشده است.
توکلی با بیان اینکه این آمار نشاندهنده آلودگی باالی
جامعه و فعال بودن زنجیره انتقال بیماری اســت ،ادامه داد:
این تحلیل نشان میدهد که میزان آلودگی در جامعه بسیار
باالتر از عددی است که فکر میکنیم و همین مسئله اهمیت
ردیابی مبتالیــان و تماسهای نزدیک آنان را بیش از پیش
پررنگ و پر اهمیت میکند.
ردیابی و قرنطینه مبتالیان نقش پر رنگی
در کنترل اپیدمی کرونا دارد
وی بــا تاکید بر اهمیت اجرای طرح محله محور مقابله
بــا کرونا و ردیابی بیماران و تماسهای نزدیک آنان در قالب
طرح شــهید سلیمانی ،اظهارداشــت :ردیابی و به دنبال آن
قرنطینه مبتالیان نقش بســیار پر رنگی در کنترل و کاهش
بار اپیدمی بیماری خواهد داشت.
معاون درمان ســتاد کرونای تهــران توکلی با تاکید بر
اینکه اجرای موثــر محدودیتهای کرونایی در قطع زنجیره
انتقال بیماری و کاهش بار بیماری کمک بزرگی محســوب
میشــود ،گفت :در این میــان مهمترین و اصلیترین نقش
را مردم ایفا میکننــد ،لذا ضمن تاکید بر رعایت پروتکلها
و محدودیتها ،توصیه میکنیم به شــدت از دورهمیهای
خانگی و جمعهای دوســتانه پرهیز و اجتناب شود ،چراکه
بر اســاس آخرین مطالعات ثابت شــده که در شرایط فعلی
اپیدمی ،جمعهای خانگی و دوســتانه بیشترین نقش را در
شیوع و انتقال بیماری ایفا میکنند.

پاسخ معاون مستعفی وزیر بهداشت
به انتقادها درباره ایمنی گلهای و کارآزمایی داروهای کرونایی
رضا ملکزاده ،معاون مستعفی تحقیقات وزارت
بهداشت پس از مطرح شــدن انتقادهایی از وی در
موضوع مدیریت کرونا توضیحاتی ارائه کرد.
معاون مســتعفی تحقیقات وزیر بهداشــت در پاسخ به
دانشگاه علوم

سؤاالت مطرحشده از ســوی دفاتر بسیج 12
پزشکی کشور درخصوص عملکرد خود ،توضیحاتی ارائه کرد.
اینکه من توصیه به ایمنی دستهجمعی کرده باشم
یک تهمت آشکار است
رضا ملکزاده در پاســخ به ســؤالی مبنی بر علت طرح
کــردن نظریه ایمنی گلهای و ابتــای  25میلیون ایرانی به
کرونا که توســط ریاســتجمهور مطرح شــد نوشته است:
«جناب رئیسجمهور فقط دو بار از اینجانب برای شــرکت
و ســخنرانی در ســتاد کرونا دعوت بهعمل آوردند که متن
کامل سخنرانی من موجود است و در هر دو سخنرانی ضمن
توضیــح مفهوم ایمنی جمعی ،بهطور کامل با آن مخالفت و
توصیه کردهام که باید پیشگیری برنامه اصلی باشد ،چرا که
منتظر ایمنی جمعی ماندن اقدامی خالف اخالق پزشــکی
است و پیشنهاد اینجانب برقراری فوری جریمه برای افرادی
که ماسک نمیزنند و تجمعات تشکیل میدهند بود .اینکه
اینجانب توصیه به ایمنی دســتهجمعی کرده باشــم واقعاً
یک تهمت آشکار اســت .در مورد میزان تماس مردم ایران
با ویروس کرونا در اردیبهشــت ماه امســال که حاصل یک
پژوهش با مشارکت  50نفر از برجستهترین محققین کشور
در  20شــهر ایران بر اساس تست سرولوژی بود و مقاله آن
در مجله النست بهزودی چاپ میشود اقدامی بسیار باارزش
و کمنظیر بود که رئیسجمهور محترم باید در بیان دقیقتر
میفرمودند .مشــابه این مطالعه در آمریکا ،اروپا و هند هم
انجام شده است ،اولویت نظام تحقیقات و فناوری در حیطه
کرونا به هیچ وجه منحصر بــه انجام کارآزماییهای بالینی
نبــود ،چنانکه تــا  18آبان  1399تعدادپنــج هزار و 536
طرح پژوهشــی در کمیتههای اخالق در پژوهش دانشگاهها
با موضوع بیماری کوویدـ 19مورد تصویب قرار گرفته است

که تنها  596مورد آنها کارآزمایی بالینی بوده اســت (حدود
 11درصد)».
داروهای مورد استفاده استاندارد بودند
ملک زاده همچنین درباره ابهامات مطرح شــده درباره
استفاده از داروهای نااستاندارد اظهار داشت« :همه داروهایی
که در این کارآزمایی اســتفاده شدهاند داروهای استانداردی
بودند که برای سایر بیماریهای ویروسی استفاده شده بودند
و ایمنی آنها برای استفاده در انسانها سالها قبل به اثبات
رســیده بوده اســت .این داروها همزمان با استفاده در این
کارآزمایی بالینی بهصورت گسترده در ایران و همچنین در
سایر کشــورهای جهان در حال استفاده بودند و در پروتکل
ملی درمان کرونا وجود داشته یا دارند .این کارآزمایی بالینی
تنها تالش کرده اســت با استفاده کنترلشده از این داروها
پاســخی برای اثربخشــی آنها پیدا کند ،ضمــن اینکه در
فروردین ماه که این مطالعه شــروع شد امید زیادی نسبت
به اثربخشــی داروهای ضدویروســی چون رمدسیویر وجود
داشــت که در ایران موجود نبود .یکی از دغدغههای جدی
برای ورود تعداد زیاد بیمار در این مطالعه دسترســی به این
دارو و داروهــای دیگر با وجود تحریم ظالمانه آمریکا بود که
این امر تنها با همکاری سازمانهای بینالمللی چون سازمان
جهانی بهداشت قابل تحقق بود .این کارآزمایی بالینی تالشی
بینالمللــی بود که طی آن اثرات اســتفاده از داروهایی که
اســتفاده از آنها در دنیا مرسوم شــده بود و برخی موارد آن
کماکان مرسوم است بهصورت کنترلشده بررسی شود».
از همه بیماران شرکتکننده
در مطالعه بینالمللی رضایت گرفته شده است
وی درخصــوص اســتفاده از بیمــاران در طرحهــای
کارآزمایی داروهای کرونا ،اظهارداشت« :برخالف شبهاتی که
در فضای مجازی مطرح شــده از همه بیماران شرکتکننده
در این مطالعه بینالمللی رضایت آگاهانه کسب شده است.
رضایتنامه بهطور دقیق به فارسی ترجمه و عوارض احتمالی
همه داروها نیز در آن ذکر شــده بود .برای کلیه بیماران یا

همراهان ایشان مطالعه بهطور شفاهی و کتبی توضیح داده
شــده است .بیماران باسواد و هوشیار با توضیحات و مطالعه
رضایتنامه جهت شــرکت در مطالعه تصمیــم گرفتند .از
بیماران بیسواد با توضیحات شفاهی و حضور یک شاهد ،و
بیمارانی که هوشیاری نداشتند ،از اقوام درجهیک رضایتنامه
کسب شده است در ضمن ،هیچ هزینهای بابت این داروها از
بیماران دریافت نشده و داروها بهطور رایگان توسط سازمان
جهانی بهداشت برای این مطالعه فراهم شده است ،لذا آنچه
که در این تحقیق انجام شده است هزینهای غیر از همکاری
همکاران پروژه بههمراه نداشته است که آنها نیز در این مورد
مطالبهای نداشتهاند ،همچنین هیچگونه قراردادی با سازمان
جهانی بهداشــت مبنی بر دریافت حق التحقیق با اینجانب
و همکاران من منعقد نشــده است و این موضوع بهآسانی با
استعالم از سازمان مربوطه و یا امور بینالملل وزارت بهداشت
قابل تأیید است».
توضیحات درباره عضویت
در هیئتمدیره یک شرکت دارویی
ملکزاده در بخــش دیگری از نامه خود در پاســخ به
سؤالی مبنی بر تضاد منافع وی و تصدی او بهعنوان ریاست
هیئتمدیره شــرکت دارویی ،همزمان با حضور در ســمت
معاونت وزیر و تجویز برخــی داروهای بیتأثیر برای درمان
کرونا ،نوشت« :اینجانب اســتاد ممتاز و عضو هیئت علمی
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در زمینه بیماری گوارشی
هســتم که در ســال  1393بههمراه تعدادی دیگر نسبت
به تأسیس شــرکت ســهامی خاص فنآوران روژان محقق
دارو (خصوصــی و دانشبنیان) اقدام و خــود نیز بهعنوان
رئیسهیئتمدیره شرکت انتخاب شدم .بهدالیل زیر عضویت
اینجانب در شرکت یادشده مشمول قانون ممنوعیت تصدی
بیش از یک شــغل مصوب ســال  1373نمیشود .اینجانب
در تاریــخ  1393.12.9بــه عضویت هیئتمدیره شــرکت
ســهامی خاص فــنآوران روژان محقــق دارو (خصوصی و
دانشبنیان) در آمده و در ســال  1395از آن خارج شدهام

مخالفت شورای شهرتهران با گران کردن بلیت مترو و اتوبوس

خسارت مالی ناوگان حملونقل عمومی را
دولت و شهرداری باید جبران کنند نه مردم
رئیسشورای شــهر تهران با بیان اینکه موافق
افزایش نرخ کرایه مترو و اتوبوس در شــرایط کنونی
نیستم ،اظهار داشت :خسارت مالی ناوگان حملونقل
عمومی را باید دولت و شهرداری بپردازند.
محسنهاشمی ،درباره موضوع افزایش نرخ کرایه ناوگان
حملونقل عمومی ،به خبرگزاری فارس گفت :هنوز طرح یا
الیحهای در این زمینه به شــورای شهر ارائه نشده است که
اعضای شورا بررسیهای الزم را در این زمینه انجام دهند.
هاشــمی افزود :به نظرم ،کســی در شورای شهر موافق
افزایش نرخ کرایههای حملونقل نیست و شهروندان نگران
نباشند.
وی خاطرنشان کرد :ناوگان حملونقل عمومی به دلیل
شرایط اقتصادی ناشی از کرونا دچار آسیبهای زیادی شده
ولی جبران این مشکالت مالی باید توسط دولت و شهرداری

انجام گیرد و اینکه موضوع افزایش نرخ در حال حاضر مطرح
شود اقدام درستی نیست.
رئیسشورای شــهر تهران تأکید کرد :بنده نیز به هیچ
عنوان در شــرایط کنونی موافق افزایش نرخ کرایههای مترو
و اتوبوس نیستم .گفتنی است ،معاون حملونقل و ترافیک
شــهردار تهران روز سه شــنبه اعالم کرد :قیمت تمام شده
بلیت مترو 15هزار تومان است که یا باید قیمت واقعی بلیت
را از مردم بگیریم که دولت مخالف آن اســت یا باید جبران
شود و در بودجه سنواتی دولت سهمی برای توسعه مترو در
نظر گرفته شود .سیدمنافهاشمی افزود :ما نمیگوییم مردم
 15هزار تومان بدهند اما میتوان  5هزار تومان از آنها گرفت.
مخالفت شورای شهر
با افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس
در همین زمینه سخنگوی شورای شهر تهران بااشاره به

رئیسکمیته امداد خبر داد

اینکه مرجع تصویب قیمت بلیت وسایل حملونقل عمومی،
شوراى شهراست ،گفت :شورا اخیرا با افزایش قیمت بلیت مترو
و اتوبوس مخالفت کرد .علی اعطا در صفحه شخصی خود در
فضای مجازی در واکنش به صحبتهای منافهاشمی ،معاون
شهردار تهران درباره نرخ واقعی بلیت مترو و اتوبوس نوشت:
«در تنگناها و فشارهای اقتصادی بیسابقه امروز ،باید با تأمل
بیشتر با مردم سخن گفت.پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو
تا  ٥هزار تومان از زبان یکی از مســئولین ،تیتر بســیاری از
رســانهها شده است.فراموش نکنیم که مرجع تصویب قیمت
حملونقل عمومی ،پارلمان شــهرى متشــکل از نمایندگان
مردم درشوراى شهر است .همان شورایی که اخیرا با افزایش
قیمت بلیت مترو و اتوبوس مخالفت کرد».
وی خاطرنشــان کرد :در صحن ،در مخالفت با افزایش
قیمت حملونقل عمومی صحبت کرده بودم.

آغاز طرح «هر کارمند بسیجی ،یک حامی»
در وزارتخانهها و ادارات سراسر کشور

رئیسکمیتــه امداد از آغاز طــرح «هر کارمند
بسیجی ،یک حامی» در وزارتخانهها و ادارات سراسر
کشور خبر داد و گفت :راهحل عبور از مشکالت کشور
تفکر بسیجی و روحیه جهادی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی کمیته امداد ،سیدمرتضی
بختیــاری دیــروز در مراســم بزرگداشــت هفته بســیج
اظهارداشت :بسیج در طول چهل و یک سال فعالیت ،منشاء
برکات بسیاری در عرصهها و میادین مختلف بوده است.

بختیاری با بیان اینکه ریشــه حل مشکالت محرومان
در ترویج تفکر بسیجی و روحیه جهادی است ،از آغاز طرح
«هر کارمند بسیجی ،یک حامی» در وزارتخانهها و ادارات
سراســر کشور خبر داد و گفت :در قالب این طرح بسیجیان
فعــال در ادارات و نهادها میتوانند حمایت مادی و معنوی
از فرزندان نیازمند کشــور را برعهده بگیرند .در این مراسم
فرمانده بســیج ادارات کشور با تشریح اقدامات بسیجیان در
وزارتخانهها و ادارت مختلف کشور در هفته بسیج ،گفت :در

این هفته  ۱۲خدمت شاخص از سوی بسیجیان در ادارات و
وزارتخانهها به صورت خاص به محرومان و نیازمندان ارائه
شد .سرهنگ حمیدرضا قریشی با تقدیر از عملکرد بسیجیان
در اجــرای پویش ایران همدل و طرح اطعام مهدی و اطعام
حســینی افزود :طرح هر کارمند بســیجی یــک حامی در
زیرمجموعه وزارتخانهها و ادارات سراسر کشور کلید خورده
و امیدواریم به برکت نام بسیج ،شاهد شکوفایی روزافزون این
طرح در کمک به ایتام نیازمند باشیم.

و بعد از تاریخ خروج از این شــرکت هیچگونه ســمتی در
این شرکت نداشــتهام و در این مدت هیچگونه وجهی بابت
مدیریت هیئتمدیره دریافت نکردهام .بند انتهایی اصل 141
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران ،سمتهای آموزشی
و اعضــای هیئت علمی را از ممنوعیــت تصدی بیش از دو
شــغل دولتی و همچنین مدیریت شــرکتهای خصوصی
مستثنا کرده است ،در عین حال بهموجب قانون ممنوعیت
تصدی بیش از یک شــغل مصوب ســال  1372سمتهای
آموزشی در دانشــگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از
اصل ممنوعیت داشــتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی
هســتند ،بهعالوه بهموجب تبصره  4ذیل بند «و» ماده 17
قانون برنامه پنجم توســعه  1و تبصره  7ذیل ماده  1قانون
احــکام دائمی بودجه نیز اعضــای هیئت علمی میتوانند با
موافقت هیئت امنای همان دانشــگاه نســبت به تشــکیل
مؤسســات و شــرکتهای صددرصد خصوصی دانشبنیان
اقدام و یا در این مؤسســات و شــرکتها مشارکت نمایند،
در عین حال مطابق مــاده  101آییننامه مالی و معامالتی
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
مصوب سال  1390در اجرای بند «ط» ماده  7قانون تشکیل
هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی،
به مؤسسه اجازه داده میشود جهت استفاده از ظرفیتها و
امکانات موجود نســبت به ایجاد شرکتهای دانشبنیان با
سایر موارد مشابه با مشارکت اعضای هیئت علمی و کارکنان
متخصــص و متبحر خود پس از تصویب هیئــت امنا برابر
ضوابط و دستورالعملهای مربوطه اقدام نماید .همانطور که
مالحظه میشود این آییننامه نهتنها به اعضای هیئت علمی
بلکه به کارمندان متخصص و متبحر دانشــگاهها نیز اجازه
میدهد در ایجاد شرکتهای دانشبنیان مشارکت کنند».
لزوم ورود سازمانهای نظارتی
گفتنی اســت ،با وجود بحثها و شــبهات مطرح شده
درخصوص عملکرد معاونت تحقیقات وزارت بهداشــت در
موضوع مدیریت کرونا و استفاده از داروها بر روی بیماران و...
از سازمانهای نظارتی و مجلس توقع وجود دارد برای روشن
شدن کامل ماجرا به بررسی کامل موضوع پرداخته و گزارش
روشــنی به مردم ارائه دهند .در همین زمینه رئیسسازمان
بازرســی در روزهای گذشته از ورود سازمان بازرسی به این
بحث خبر داده بود.

رئیسپلیس آگاهی ناجا خبرداد

راهاندازی سامانه
استرداد اموال مکشوفه
در پایگاه اینترنتی پلیس
رئیسپلیــس آگاهی ناجا بااشــاره به راهاندازی
ســامانهای برای اســترداد اموال مکشوفه در بستر
تارنمای پلیــس از اجرای طــرح عملیاتی مبارزه با
سرقتهای خشن در 24استان کشور خبر داد.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس ،ســردار محمد قنبری
بااشاره به هدفگذاری پلیس آگاهی ناجا برای تشدید مبارزه
با سرقتهای خشن اظهار داشت :این طرح با هدف شناسایی
و دستگیری سارقان ،استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان
و ارتقای ضریب احســاس امنیت اجتماعی در سراسر کشور
به مرحله اجرا درآمد.
قنبــری افــزود :از مجمــوع هزار و  223فقره کشــف
ســرقتها 638 ،فقره مربوط به کشف قاپ زنی 424 ،فقره
کشــف سرقت خشــن و  161فقره مربوط به کشف سرقت
احشام بوده است.
وی اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران
اموال مسروقه را یکی از برنامههای پیش روی پلیس آگاهی
ناجا دانســت و گفت :سامانهای برای استرداد اموال مکشوفه
در بســتر تارنمای پلیس ( )www.police.irراهاندازی شده تا
هموطنان به راحتی بتوانند اموال خود را شناسایی و نسبت
به تحویل آن اقدام کنند.
رئیسپلیــس آگاهــی ناجا ادامــه داد :به طــور قطع،
تالشهای شبانهروزی کارآگاهان پلیس آگاهی سراسر کشور
و استفاده از ابزارهای علمی و آزمایشگاهی کشف جرایم در
این زمینه تاثیر بسزایی داشته است.

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

ادعای دروغ

فاطمه« :درحالی «شــرق» ادعا میکند چین با مذاکره قدرتمند شده که
چیزی که چین را ابرقدرت کرده برنامههای توسعه پنجساله است که چینیها
سیاستهای خود را براساس آن تنظیم و اجرا میکنند .آنها از  65سال پیش
تاکنون سیزده برنامه توسعه بومی را تدوین کردهاند».

کرامت زن در اسالم

کاربری نوشت« :میشــل اونفری فیلسوف سرشناس فرانسوی :ما رعایت
حقوق زنان را ضروری نمیبینیم ولی مســلمانان رعایت حقوق زن را کرامت
انسانی میدانند ،چون مسلمانان باشرافت و عزتمند هستند ولی ما شرافت
خود را از دست دادهایم».

ترامپ از فتنهگران جلو زد

احمد عبداللهینژاد« :ترامپ گفته بهخاطر مصالح کشــورش روند انتقال
قــدرت بهبايــدن را آغاز میکند و همزمان به شــکایت خــودش در مورد
فاســدترین انتخابات آمریکا ادامه میدهد .تا اینجا یک مرحله از فتنهگران
سال  ۸۸جلوتر است».

راهکارهای لیبرالها برای اقتصاد

حجــت اله عبدالملکــی« :راهحلهــای جریان لیبرال داخلی همیشــه
همینطور بــوده :جوجههای یکروزه را بهخاطر قیمــت باالی غذای طیور
میکشد ،چند ماه بعد به همین دلیل مرغ به صورت تصاعدی گران میشود!
مثالهای دیگر را شما بگویید»...

این چشمها بر میگردد؟

حاج حیدر« :روحانی« :اگر بایدن اقدامات ترامپ را لغو کند ،میتوانیم به
قبل برگردیم!» با لغو اقدامات ترامپ ،این چشمها هم برمیگردد؟»

برجام از نگاه «اشتون»

ن اشــتون امروز در تایم نوشــته برنامه هستهای
مهدی محمدی« :کاتری 
همچون تخته ســنگی بزرگ بر در خانه ایران بود که مانع از ورود ما به خانه
میشد .ما با برجام این مانع را از سر راه برداشتیم!»

مشکل ایران با آمریکا همین جاست

امیرحسین ثابتی« :در حالیکه بایدن هنوز قدرت را به دست نگرفته اعالم
کرده« :آمریکا بار دیگر آماده است جهان را رهبری کند» دقیقا مشکل ایران
با آمریکا همین جاست .آمریکا به چه حقی میخواهد جهان را رهبری کند؟
این اجازه را از چه کســی گرفته؟ و چرا دیگر کشورها باید رهبری آمریکا را
بپذیرند؟»

اخبار کوتاه اجتماعی
توضیحات ثبت احوال درباره ثبت تاریخ والدتها در 99/9/9

باشگاه خبرنگاران جوان -سخنگوی سازمان ثبت احوال بااشاره به توضیحاتی که
روز سهشنبه درباره ثبت والدتها در تاریخ  ۹آذر داده بود ،گفت :تنها تاریخ صدور
شناســنامه میتواند در این روز ثبت شــود نه تاریخ تولد و فکر میکنم بعضیها
این موضوع رااشتباه متوجه شــدند .ابوترابی افزود :والدین  ۱۵روز از زمان تولد
نوزاد مهلت دارند تا برای گرفتن شناسنامه خود اقدام کنند ،اگر مادر و پدری در
تاریخ  ۴و  ۵آذر هم مراجعه کنند تاریخ صدور شناســنامه به دلخواه آنان در آن
تاریخ ثبت خواهد شد.

هیچ وجهی برای استفاده از داروهای کرونا در ایران
دریافت نشده است

ایرنا -وزیر بهداشــت گفــت :در طول مدت بیماری کوویــد ۱۹اوال،هیچ دارویی
که همزمان در کشــورهای دیگر همچون آمریکا ،اروپا و آســیا مصرف نشود ،در
کشورمان برای تست روی بیماران ،مصرف نشده است .ثانیا ،هر گونه وجهی جهت
موارد فوقالذکر به هیچ کس در جمهوری اسالمی ایران پرداخت نشده است.

تأثیر سوابق تحصیلی سال آخر دانشآموزان در کنکور
 ۶۰درصد میشود

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت :در جلســه  139شورای ستاد راهبری
اجرای نقشه جامع علمی کشــور درباره کنکور تصویب شد حداقل  ۶۰درصد به
سابقه تحصیلی و عمق یادگیری این امر تخصیص داده میشود ،آزمون تخصصی
کــه همان آزمون سراســری کنکور اســت نیز  ۴۰درصد نقش خواهد داشــت.
منصور کبگانیان افزود :این سیاســتها مربوط به کنکور ســال  ۱۴۰۰نمیشود
و وزارتخانههــای آموزش و پرورش ،علوم و بهداشــت موظف هســتند به تدریج
زیرساختهای الزم را برای پیاده کردن سیاستهای مذکور فراهم کنند.

اعالم  2شماره تلفن برای گزارش تخلفات بهداشتی و صنفی
در طرح محدودیتهای کرونایی

فارس -مدیرکل دفتر بازرســی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت
بهداشــت گفت :مردم درخصوص مشاهده عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در
مشاغل سطح یک میتوانند این تخلفات را به سامانه  190اطالع دهند تا رسیدگی
از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد .مردم میتوانند برای سایر مشاغل شهرهای
قرمز کــه ممنوعیت فعالیت دارند اما به فعالیت خود ادامه میدهند ،با شــماره
تماس  124وزارت صنعت و معدن تماس بگیرند تا به تخلفات رسیدگی شود.

راهاندازی سامانه استرداد اموال مکشوفه
در پایگاه اینترنتی پلیس

فارس -رئیسپلیس آگاهی ناجا بااشــاره به اینکه ســامانهای برای استرداد اموال
مکشــوفه در بستر تارنمای پلیس ( )www.police.irراهاندازی شده تا هموطنان به
راحتی بتوانند اموال خود را شناسایی و نسبت به تحویل آن اقدام کنند از اجرای
طرح عملیاتی مبارزه با سرقتهای خشن در 24استان کشور خبر داد.

ضرورت بازسازی  ۷۰درصدی ناوگان درون شهری

خبرگزاری صدا و ســیما -معاون عمرانی و توســعه امور شهری و روستایی وزیر
کشور گفت :ناوگان درون شهری کشــور نیاز به بازسازی  ۷۰درصدی دارد و در
برنامه هفتم توســعه و قانون بودجه سال آینده هم تقویت سیستم حملونقل به
صورت ویژه دیده خواهد شد.

آگهی ابالغ
رای

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی زابل

در اجرای ماده  73قانون آيین دادرســی مدنی بدین وســیله به خانم مهرناز
فالحیان بیژن فرزند محمدتقی به شــماره شناسنامه  2050360908صادره
از زابــل ابالغ میگــردد نظر به اینکه پرونده اتهامی شــما در هیئت بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و
طی رای قطعی شماره  0110521052399000401مورخ  99/7/9محکوم
به اخطار کتبی بدون درج در پرونده اســتخدامی شدهاید ،الزم است ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به نشانی زابل :میدان جهاد خیابان
شهید باقری ستاد مرکزی دانشــگاه دفتر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات
اداری کارمندان دانشگاه جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید .بدیهی است
پس از انقضاء مدت مقرر رای مذکور قطعی الزماالجرا خواهد بود.

هیئت بدوی
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی زابل

