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صنعت هسته ای 
با مذاکره تعطیل شد نه شهادت دانشمندان

 عبدالــه گنجی: »یادمان باشــد که صنعت هســته ای ایران با شــهادت 
شهریاری، علیمحمدی و احمدی روشن تعطیل نشد بلکه با مذاکره تعطیل 
شــد. با شــهادت فخری زاده نیز خللی در صنعت هسته ای و موشکی ایجاد 
نمی شود مگر با مذاکره. شهادت تکثیر و رویش مشابه می کند و مذاکره تکثیر 

شده ها را خانه نشین می کند.«
ادامه خسارت بار همکاری با آژانس

 یک کاربر نوشت: »تازمانی که آژانس در واکنش به این جنایات موضع رسمی 
و موثر اعالم نکند و تضمینی برای جلوگیری از عملیات های بیشتر وبدتر نباشد 

چرا باید فعالیت آنها ادامه پیدا کند و منجر به خسارات بدتری شود؟«
 دستگاه های نظارتی این بار غافلگیر نشوند

  علی قلهکــی: »نمایندگان مجلس بــا دو فوریت طرح اقــدام راهبردی
)لغو پروتکل الحاقی بازرس آژانس از تاسیسات هسته ای( برای لغو تحریم ها 
موافقــت کردند. قطعــا از همین لحظه عده ای به قصد به هــم ریختن بازار 
)افزایش قیمت ارز و طال و سقوط شاخص بورس( ورود می کنند؛ دستگاه های 

نظارتی لطفا این بار غافلگیر نشوند!«
  از ترور فیزیکی تا حذف میراث شهدا

 حاج فیدل: »ترور دانشمندان موشکی و هسته ای رو اسرائیل انجام میده، 
حذف میراث این شهدا رو اصالحات با رمز عملیات تنش زدایی دنبال می کنه«

باز هم سکوت سلبریتی ها
  آدم: »تاریــخ ننگــت باد اگه فراموش کنی ســلبریتی های این کشــور 
برای ســخیف ترین موضوعات هــم بالفاصله واکنش نشــون دادن اما برای 
ترور دانشــمندا و حافظان امنیت کشــور اللمونی گرفتن و همزمان ادعای 

وطن پرستی شون گوش دنیا رو کر کرده!«
 به ایرانی بودنم افتخار می کنم

 کاربر دیگری نوشت: »ولی من همچنان باتمام وجود به ایران وایرانی بودنم 
افتخار می کنم و یک قاشق مرباخوری از خاکشو با کل دنیاهم عوض نمی کنم 
چون کشورم  خار چشم دشمنانمونه و خواب راحتو ازشون گرفته که اینطور 

مذبوحانه به تالطم و خواری افتاده اند.«

موفقیت 
واکسن 

نانوذرات کرونا 

چین چین جدید  نانــوذره  واکســن  دو 
می توانند آنتی بادی های خنثی کننده قوی 
حیوانات  در  سلولی  ایمنی  واکنش های  و 
ایجاد کنند و مانع ابتــای فرد به کرونا 

شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از هلث 

نیوز، محققان دانشــگاه »سان یات ســن« در گوانگژو چین اعالم کردند: دو 
واکسن نانوذره جدید چین در مقابله با »سارس-کوو-۲ « ویروسی که موجب 
بیماری کووید-۱۹ می شــود، می تواننــد آنتی بادی های خنثی کننده قوی و 

واکنش های ایمنی سلولی در حیوانات ایجاد کنند.
پژوهشــگران این دانشگاه دو واکسن نانوذره را بر اساس اتصال گیرنده و 
تکرار هپتاد سارس-کوو-۲ تنظیم کردند؛ آنها می توانند سطح باالیی از آنتی 
بادی ها علیه کووید ۱۹ را در موش ها و میمون های رزوس القاء کنند و روشی 

در واکسیناسیون امیدوارکننده علیه ویروس ارائه می دهند.
نتایج آزمایشات حیوانات این هفته در مجله بین المللی ایمنی منتشر شد.
به گفته پانگ هوی، محقق ارشــد این پژوهش، واکســن های نانو ذرات 
با ترکیــب پروتئین های نوترکیــب آنتی ژنی چند مولکولــی در نانو ذرات 
تولیدشــده اند که تمایل به ایجاد پاســخ های ایمنی قوی تر در مقایســه با 

مونومرهای مورداستفاده در واکسن های معمولی دارند.

عاقبت 
سرقت گوشی 
از یک رزمی کار

دختر ۲۰ ساله ای که تلفن همراهش به 
سرقت رفته بود پس از رسیدن به سارق 

او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، بر 
اساس تصاویر منتشر شده از حادثه سرقت در 
یکی از کشورها، سارق بدشانس که تلفن همراه 
دختر جوان را پس از خارج شدن از محل کارش به سرقت برده بود، توسط او 
تعقیب شد و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. تلفن همراه این دختر 
۲۰ ســاله که »بریسا« نام داشت پس از خروج از محل کارش در یک چشم 
به هم زدن توسط دزد بدشانس به سرقت رفت اما او بیخیال ماجرا نشد و با 

تمام توانش دنبال او کرد.
ایــن دختر جوان کــه گویا آموزش فنــون رزمی دیده بــود پس از به 
دام انداختن دزد به شدت او را مورد ضرب و  شتم قرار داد و با دستگیر کردنش 

منتظر پلیس ماند.
وی گفت: زحمت بســیاری برای تهیه هزینه تلفن همراهم کشیدم و در 
حالی که حقوقم در شــرایط کرونا کمتر  از قبل شده بود با پس از انداز کردن 
پول هایم سرانجام  توانستم این تلفن همراه را که در عرض سه ثانیه به سرقت 

رفت تهیه کنم.
بریســا افزود: من به ســختی  کار می کنم و اجازه نمی دهم یک دزد به 
همیــن راحتی حاصل زحماتم را از من بگیرد. او هم باید مشــغول به کاری 

درست شود و این کار را تکرار نکند.

3کشته 
در اثر 

سیل

ا یتالیا در پی بارش شــدید باران در جزیره 
ســاردنیا در ایتالیا و جاری شدن سیل، 

دست کم سه نفر کشته شدند.
 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی 
بارش شــدید باران در یک شبانه روز درجزیره 
ســاردنیا در ایتالیا و جاری شدن سیل، دست 

کم سه نفر کشته و دو نفر مفقود شدند.
یک زوج سالمند در شــهر کوچک »بیتی« در شمال جزیره ساردنیا به 
علت ورود ناگهانی آب به داخل منزلشان جان باختند و یک دامدار ۵۵ ساله 
نیز در حومه این شــهر در حالی که در داخل خودرو خود بود در این ســیل 

خروشان غرق شد.
سیل و رانش زمین در این منطقه همچنین موجب خسارت های زیادی 
به ساختمان ها، خودرو ها و بخش کشاورزی شد و آب و برق قطع شده است. 
نیرو هــای امداد صد ها نفر از اهالی این منطقه را از خانه های خود خارج و به 

مناطق امن منتقل کرده اند.
پیشتر نیز جاری شــدن سیل در این منطقه خسارت های جانی و مالی 
سنگینی بر جای گذاشته بود. در سال ۲۰۱۳ میالدی نیز در پی جاری شدن 

سیل در شهر بیتی ساردنیا ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند.

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.

زالی:
پروژه ساخت واکسن کرونا با تالش شهید »فخری  زاده« 

به مرحله آزمایش  انسانی رسید
فرمانــده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کان شــهر تهران 
اظهارداشــت: با تاش شهید فخری زاده و همکارانش پروژه ساخت 
واکســن کرونا بی  ســرانجام نماند و این پروژه هم  اکنون به مرحله 

آزمایش انسانی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، علیرضا زالی در پیامی به مناسبت حادثه 
تروریســتی به شهادت رســاندن دکتر محســن فخری زاده نوشت: »شهید 
فخری زاده عمر پربرکت خود را صرف ارتقای دانش و فناوری و امنیت کشور 
کرد و عالوه بر حوزه صنعت دفاعی یکی از پیشــگامان صحنه مبارزه با کرونا 

نیز بود.
وی و مجموعــه ســازمان پژوهش و نــوآوری وزارت دفــاع در پاندمی 
کووید۱۹ به یاری نظام ســالمت کشور شتافتند و با تولید اولین کیت ایرانی 
تشــخیص کرونا که از نظر کیفی و فناوری در سطح استانداردهای روز دنیا 
قرار دارد؛ نام ایران عزیز را در زمره معدود تولیدکنندگان این کیت پیشرفته 

ثبت کرد و زخمی دیگر بر قلب تیره دشمن وارد آورد.
تالش شهید فخری زاده برای ساخت واکسن کرونا نیز بی  سرانجام نماند و 
با تالش شبانه  روزی وی و همکارانش این پروژه هم اکنون به مرحله آزمایشات 

انسانی رسیده است.
متأســفانه دشــمنان این مرز و بوم که همواره از مشــاهده توفیقات و 
پیشرفت  های ایران عاجز هستند با کینه  توزی دست به این اقدام تروریستی 
زدند غافل از این که شاگردان این شهید نخبه با عزمی راسخ  تر از گذشته راه 
وی را ادامه خواهند داد و ملت شــهیدپرور ایران همچون گذشــته دست از 

تالش برای اعتالی کشور خویش بر نخواهد داشت.«

سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت خبر داد
ارائه خدمات تلفیقی درمان کرونا

 توسط متخصصین طب ایرانی و عفونی
سرپرســت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت ضمن تشریح 
اقدامات انجام شده برای اســتفاده از ظرفیت طب سنتی در مسیر 
پیشــگیری و درمان کرونا از آمادگی برای بررسی داروی موسوم به 

امام کاظم)ع( خبر داد.
به گزارش ایســنا، نفیسه حسینی یکتا رو گذشته در نشست خبری که 
به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، گفت: دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور با تشکیل یک کمیته علمی متشکل 
از خبــرگان و دانش آموختگان این حوزه اقدام بــه تدوین محتواهای علمی 
کرد و برای اینکه بتوانیم بهترین اســتفاده از این منابع را داشــته باشــیم، 
اســتفاده از تجربیات را مدنظــر قرار داد. با برگزاری وبینارهای مشــترک با 
مقامات کشــورهایی که در حوزه طب ســنتی فعال هســتند و در کنترل و 
پیشــگیری درخصوص همه گیری بیمــاری کرونا از ظرفیت طب ســنتی 
 استفاده کردند، اقدام به جمع آوری اطالعات و منابع مخصوص در این حیطه 

داشتیم.
حسینی با اشاره به اینکه یکی از کشورهایی که تجربیات خوبی در راستای 
درمان و کمک به درمان با طب سنتی داشت، کشور چین بود، افزود: در این 
راســتا چندین محتوای علمی از جمله محتواهایی که کمک به پیشگیری از 
بیماری و تاب آوری کادر درمان می کند و همچنین توصیه های پیشــگیرانه 
طب ایرانی ویژه پزشــکان را در این دفتر منتشــر کردیم. از سوی دیگر این 
کمیته علمی اقدام به هــدف دار کردن کارآزمایی های بالینی و تحقیقات در 
این زمینه کرد. در این راستا حدود ۸۵ کارآزمایی بالینی در حوزه طب سنتی 
و گیاهان دارویی با اســتفاده از منابع معتبر طب سنتی در سامانه irct ثبت 
شــد و این دفتر این گزارش و نهایی شــدن کارآزمایی ها را رصد کرد که در 
حال حاضر ۱۹ کارآزمایی بالینی به انتها رسیده و برخی از آنها نیز در جلسه 
کمیته علمی ستاد کرونا مورد بررسی قرار گرفت و در صورتی که بتواند موارد 
منظور در پژوهش را پشت سر بگذارد، در مسیر پیشگیری و کمک به درمان 

کرونا به کمک نظام سالمت می آید.
وی ادامه داد: برای اینکه وارد فاز عملیاتی شویم مرکز ارائه خدمات طب 
ســنتی ویژه کرونا ذیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی شد و 
مورد اقبال عمومی قرار گرفت؛ به طوری که با پاســخ دهی تلفنی و حضوری 
بــا متخصصین طب ایرانــی و عفونی به صورت تلفیقــی ارائه خدمت انجام 
می شــود و با هماهنگی معاونت درمان امیدواریم به زودی شــاهد راه اندازی 
مراکز مشــابهی در ســایر دانشگاه ها باشــیم تا بهترین درمان ها را به شکل 
 تلفیقی ارائه دهیم و بازار ســودجویی و مدعیان دروغی این حوزه را کمرنگ 

کنیم.
آمادگی برای بررسی داروی موسوم به امام کاظم)ع(

سرپرســت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت درباره تاثیر داروی 
منسوب به امام کاظم)ع(، گفت: ادعاها بر چند قسم هستند؛ اول آنکه فردی 
ادعا می کند فالن گیاه دارویی موثر اســت، گاهی اوقات هم با برخی ادعاها 
مواجه می شــویم که داروهایی را به نام معصومین نسبت می دهند که ادعای 
پیشگیری و درمان دارد. این موضوع حساسیت بیشتری را برمی انگیزد؛ زیرا 
تلفیقی از اســتفاده از باورهای مردم در مورد طب سنتی به همراه باورهای 
مردم به مقدســات را داریــم. دو حوزه باید به این موضــوع ورود کنند. اگر 
بــه طور خاص در مورد داروی امام کاظم)ع( صحبت می شــود که ادعاهایی 
مطرح می شــود که اگر فردی مصرف کند یا بیمار نمی شــود و یا به سرعت 
بهبود می یابد، در بحث پزشکی این موضوع باید مورد آزمایش قرار گیرد، به 
هیچ عنوان مســیر بررســی این ادعاها در صورتی که حداقل ها را برای ورود 
به پژوهش داشته باشــند، بسته نیست و این ادعا هم می تواند مورد بررسی 

قرار گیرد.
حســینی افزود: پس از بررسی می توان اعالم کرد که دارو موثر است یا 
خیر. درمورد اینکه این دارو منسوب به معصوم است؛ به عنوان روایتی از آن 
یاد می شود که باید در مورد قطعیت این روایت حوزه علمیه به آن ورود کند 

و علما در این مورد نظر دهند.
وی ادامه داد: ما بر این موضوع تاکید داریم که تمام ظرفیت ها باید کنار 
یکدیگر برای کنترل این همه گیری کمک کنند. بنابراین ظرفیت طب ایرانی 
و مکمل را به عنوان کمک برای درمان های رایج در نظر می گیریم. ادعاهای 
زیادی در این خصوص است که عده ای در فضای مجازی می گویند به عده ای 
درمان دادند و سبب پیشــگیری از بیماری شدند. این ادعاها بدون آزمایش 
قابل دفاع نیست. البته منظور ما هر ادعایی نیست بلکه باید اصول اولیه برای 
مداخله در درمان وجود داشــته باشد تا وارد پژوهش شود. اینکه بگویبم چه 
درمانی بهترین درمان است، برای زمانی است که بررسی های بیشتری انجام 

شده باشد.
سرپرســت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت گفت: اگر کسی ادعاهای 
پیشــگیری و درمان کرونا را از طریق طب ســنتی از مرجعی غیر از مراجع 

معتبر اعالم شده دریافت کرد باید با آن مقابله کند.

صفحه 10
دو شنبه 10 آذر 13۹۹
1۴ ربیع الثانی 1۴۴۲ - شماره ۲۲۶۲3

وزارت  معاون  و  رئیس جمعیت هال احمر  با حضور 
بهداشــت، آیین »اهدای نفس« برگزار و از تجهیزات 
ویژه بیماران نیازمند کشــور که با مشارکت خیرین و 

هال احمر تامین شده، رونمایی شد.
رئیس جمعیت هالل احمر در آیین »اهدای نفس« با تقدیر 
از خیرین برای مشــارکت و همــکاری با هالل احمر در تامین 
نیازهای بیماران کشور گفت: علیرغم تمام خدمات و زحماتی 
که کشیده شده در حال حاضر با فاز سوم بیماری کرونا رو به رو 
هســتیم و آمار نگران کننده مرگ و میر بر اثر این بیماری در 
کشــور، می طلبد که تمام دستگاه های مسئول در کنار وزارت 

بهداشت قرار گیرند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت  هالل احمر، کریم 
همتی افزود: به همین منظور هالل احمر و وزارت بهداشــت، 
برای حضور بیــش از ۲۰ هزار جــوان هالل احمری در قالب 
تیم های ســه نفره در کنار تیم های وزارت بهداشت تفاهم نامه 
همــکاری امضا کردند تا با همکاری و همراهی بی نظیر ســه 
مجموعه وزارت بهداشــت، هالل احمر و بســیج مستضعفین، 
طرح »شهید سلیمانی« برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا 

در کشور اجرا شود.
بانک امانات تجهیزات پزشکی هال احمر 

همراه با بیماران نیازمند
همتی در ادامه با اشــاره به سابقه فعالیت دو دهه ای بانک 
امانات تجهیزات پزشکی در هالل احمر ادامه داد: این جمعیت 
با اجرای طرح بانک امانات، تجهیزات پزشکی شامل تخت های 
بیمارستانی، کپسول اکســیژن و... را به شکل امانت و رایگان 
در اختیــار بیماران قرار می دهد. در حــال حاضر نیز با وجود 
شــیوع بیماری کرونا و نیاز بیماران مبتــال به این بیماری به 
کپسول های اکسیژن، طرح »اهدای نفس« با مشارکت خیرین 
و هالل احمــر به اجرا درآمده و در این اقــدام، ظرف یک ماه 
توانســتیم ۹۹۹ کپسول اکســیژن، ۹۹۹ مانومتر، ۹۹۹ پالس 
اکسیژن و ۳۰۰ ماســک اکسیژن تامین کنیم. این کپسول ها 

در بانک امانات تجهیزات پزشکی هالل احمر در سراسر کشور 
توزیع می شود و براساس دســتور پزشکان به شکل امانت در 
اختیار بیماران نیازمند قرار می گیرد. وی اظهارداشــت: بانک 
امانات تجهیزات پزشکی هالل احمر دارای ۱۵۰۰ کپسول بود 

که کپسول های جدید نیز به این میزان اضافه می شود.
اعام آمادگی هال احمر بــرای برپایی نقاهتگاه ویژه 

بیماران مبتا به کرونا در سراسر کشور
رئیس جمعیــت هالل احمــر همچنین با تاکیــد بر لزوم 
همکاری خیرین و هالل احمر برای برداشتن باری از دوش مردم، 
وزارت بهداشت و پرسنل کادر درمان برای عبور از بحران کرونا 
گفت: جمعیت هالل احمر امروز لیستی از مراکزی که می تواند 
در سراسر کشــور به عنوان نقاهتگاه و ظرف مدت ۷۲ ساعت 
آماده کند در اختیار وزارت بهداشت قرار داد و امیدواریم بتوانیم 

 نقاهتگاه های مناسبی برای بیماران مبتال به بیماری کرونا برپا 
کنیم.

*همراهی مردم با هال احمر 
در طرح »آمران سامت«

همتی افزود: امدادگران و جوانان هالل احمر در ســال نو 
با طرح تب ســنجی مسافران در مبادی ورودی و خروجی های 
اســتان ها در خدمت مردم بودند و پس از آن در ســال جاری 
اقدامات و طرح های ارزشــمندی همچــون اجرای طرح »نذر 
آب« در استان های دچار خشکسالی و طرح »آمران سالمت« 
در سراســر کشور به منظور توزیع ماســک و راهنمایی مردم 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی با هدف پیشگیری از شیوع 
گســترده تر بیماری کرونا و با مشــارکت و همراهی خیرین و 

هالل احمر، اجرا شد.

اهدای ۹۹۹ کپسول اکسیژن به بیماران نیازمند با مشارکت خیرین و هالل احمر

فتاح خبر داد

کمک ۲5۰۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به سیستم بهداشت و درمان و آسیب دیدگان از کرونا
بنیاد در بحث  این  رئیس بنیاد مستضعفان گفت: 
کرونا تا بــه امروز دو هــزار و 5۰۰ میلیارد تومان با 
هدف کمک به سیستم بهداشت و درمان و حمایت از 
نیازمندان و مردم آسیب دیده از شیوع کرونا اختصاص 

داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید پرویز فتاح در تشریح 
اقدامات محرومیت زدایی بنیاد مســتضعفان اظهارداشــت: 
حضرت آقا شــخصاً در ســال گذشــته به بنــده فرمودند 
که »مــا بنیاد را اقتصــادی نمی بینیم؛ آنجــا را اجتماعی، 
محرومیت زدایی و فرهنگی کنید« و بعد از اینکه حکم بنده 
را هم ابالغ کردند در بند اول به این موضوع اشاره شده است.

فتاح در مورد میزان کمک بنیاد مستضعفان به بهزیستی 
و کمیته امداد در ایام کرونا اظهارداشت: نظام برای محرومان 
دو ساختار از جمله کمیته امداد برای محرومان و بهزیستی 
برای معلوالنی که محروم هســتند، دارد و طی دوران کرونا 
و پیــش از آن توجه ویژه ای به این دو نهاد از ســوی بنیاد 
مســتضعفان انجام شــده اســت و زمانی که به آنها کمک 
مالــی می کنیم بخش مورد نظر را نیز برای دریافت کمک ها 

مشخص می کنیم،
وی ادامه داد: در همین ارتباط اخیراً بنیاد به بهزیستی 
و کمیته امداد مجدداً کمک هایی را انجام داده اســت که به 
کمیته امداد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان و به سازمان بهزیستی 

مبلغ ۳۰ میلیارد تومان کمک شــده اســت،پیش از این نیز 
کمک هایی در رابطه با تأمیــن جهیزیه مددجویان دو نهاد 
حمایتی بهزیســتی و کمیته امداد انجــام گرفت که در این 
بخش به کمیته امداد مبلغ ۵۰ میلیارد و سازمان بهزیستی 

۳۰ میلیارد تومان کمک شد،
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: عالوه بر اینکه ۲4 میلیارد 
تومان به بهزیستی و همین رقم به کمیته امداد برای خرید 
تبلت دانش آموزان مناطق محروم برای شبکه شاد پرداخت 
شــد همچنین بــرای اجاره بها و رهن مســکن ایــن افراد، 
کمکهایی در این ایام شده اســت به طوری که برای کمیته 
امداد مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و برای ســازمان بهزیســتی 
مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ قرار بر این شد 
که ۵۰ درصد هم کمیتــه امداد در صندوق والیت امداد در 

این زمینه هم افزایی داشته باشد.
بنیاد مستضعفان قصد ایجاد ساختار موازی 

با کمیته امداد و بهزیستی ندارد
فتاح یادآور شــد: بنیاد مســتضعفان بنایی برای ایجاد 
ســاختار موازی با کمیته امداد و بهزیستی ندارد و این کار 
اصاًل به صالح ما نیســت چرا که ایــن دو نهاد معتمد نظام 
هستند و ساختار هم دارند و فقط منابع مالی آنها کم است و 
دولت به هر دلیلی نمی تواند بیش از این به آنها کمک کند؛ 
بــه همین دلیل ما وظیفه خود می دانیــم که به آنها کمک 

کنیم اما همه کمک های ما به محرومان از دو کانال بهزیستی 
و کمیته امداد نیست، به عنوان مثال ما به »کولبران« کمک 
کردیم که بهزیســتی و کمیته امداد مسئول آنها نیستند و 
این کمک ها از طریق اســتانداری انجام گرفت همچنین به 
قایقرانان جنوب، بوشهر و هرمزگان کمک هایی صورت گرفت 
و این کمک ها در اختیار اســتانداری قرار داده شــد عالوه بر 
این برای کارگران پسماند و آرامستان های کشور کمک های 

نقدی در قالب کارت خرید در نظر گرفتیم.
وی افزود: البته بیشترین حجم کمک ما مربوط به طرح 
مواســات و رزمایشی اســت که رهبر معظم انقالب در ماه 
مبارک رمضان فرمودند؛ در این زمینه بنیاد هماهنگی الزم را 
با سپاه برقرار کرد و جلساتی با حضور سردار سالمی و سایر 
نهادها برگزار شد و در چهار مرحله کمک های قابل توجهی از 
سوی بنیاد مستضعفان انجام شد به طوری که در هر مرحله 
۵۰۰ هزار بسته معیشــتی بین خانواده های شناسایی شده 
توزیع شــد و تا به امروز بیش از دو میلیون بسته معیشتی 
را توزیع کرده  ایم که رقم ریالی هر بسته معیشتی ۳۰۰ هزار 
تومان بود البته این فرآیند همچنــان ادامه دارد و در زمان 

حاضر در آستانه مرحله پنجم از این طرح قرار داریم.
به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، این بنیاد در بحث کرونا 
تا به امــروز دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با هدف کمک به 
سیســتم بهداشــت و درمان و حمایت از نیازمندان و مردم 

آسیب دیده از شیوع کرونا اختصاص داده است که این مبلغ 
شامل 4۵۰ میلیارد تومان وامی نیز که به اقشار آسیب دیده 
پرداخت شد می شــود.البته در این مدت سهم کمیته امداد 
به واسطه جمعیت باالی مددجویان تحت پوشش حدود 6۲۰ 
میلیارد تومان بود و سهم ســازمان بهزیستی به دلیل تعداد 

کمتر مددجویانش، حدود ۲۳۰ میلیارد تومان.
فتاح گفت: در سال ۹۹ مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای محرومیت زدایی در نظر گرفته شده است که صددرصد 
ایــن کار را انجام خواهیــم داد اما رقمی که برای این بخش 
اتفاق خواهد افتاد بیش از این خواهد بود، این رقم، عالوه بر 
دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است که در دوران شیوع کرونا 
از سوی بنیاد به اقشار مختلف پرداخت شده است همچنین 
بنیاد کمک هایی را برای ســاخت مسکن محرومان و تأمین 
ســیمان مورد نیاز ساخت مســکن آنها و سایر اقالم داشته  
است عالوه بر اینکه در بحث اشــتغال در مناطق محروم هم 
برنامه هایی از سوی بنیاد انجام شده است.همچنین در رابطه 
با تأمین منابع مــورد محرومیت زدایی و کمک به گروه های 
مختلف تمهیدات الزم در نظر گرفته شــده اســت و در این 
زمینه، بخشــی از ســهام بورس و اموال خود را برای تأمین 
منابع فروخته ایم که البتــه برای این موضوع از رهبر معظم 
انقالب اجازه اخذ شده است؛ این حق طبیعی محرومان است 

که در این شرایط حساس به آنها کمک کنیم.

وزیر بهداشــت گفت: از مردم تقاضا می کنیم 
کاهش آمار فوتی را به منزله عادی انگاری اوضاع 
تلقی نکنند چرا که ممکن اســت در دقیقه ۹۰ گل 

بخوریم.
به گزارش وبدا، سعید نمکی روز گذشته درخصوص 
آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشــور، اظهارداشــت: 
امروز دومین روزی اســت که مرگ زیر 4۰۰ نفر ناشــی 
از این بیماری را )بعد از حدود یکماه( در کشــور تجربه 
می کنیم و تعداد مرگ  ها به حدود ۳۸۹ مرگ رســیده و 

این دستاورد بسیار ارزشمندی است.
نمکی افزود: به دنبال صبوری، همدلی و همراهی که 
بین مردم و مســئوالن در همه دستگاه  ها و سازمان  های 
مردم نهاد، بسیج، هالل احمر و سایر دستگاه ها و نهادها 
شــکل گرفته و کمک  هایی که وزارت کشور و فرماندهی 
عملیاتی قرارگاه ســتاد ملی مقابله با کرونا انجام داده  اند، 
امروز شاهد کاهش مرگ و میرهای ناشی از این بیماری 
در کشور هستیم، اما، از مردم تقاضا می کنیم این کاهش 

آمار را به منزله عادی انگاری اوضاع تلقی نکنند.
وی تصریح کرد: این دستاورد مژده  ای به مردم ایران 
است. این درحالی است که سازمان  های علمی بین المللی 
برآورد کرده بودنــد که تعداد مرگ  های ما در این ماه به 
حدود ۸۰۰ تا هزار نفر می  رســد. همانند این پیش بینی 
برای کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه شده بود که صحیح 
درآمد. در مجموع مولفه مشــارکت مردم و دســتگاه  ها، 
هالل احمــر، بیمارســتان  ها، بهیاران، بهــورزان، کادر 
بهداشت و درمان در سطح درمانگاه  های سرپایی، در این 

زمینه بسیار به ما کمک کرد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: از مردم تقاضا می کنیم این 
آمــار را به منزله عادی انگاری اوضاع تلقی نکنند. اگر باز 
هم با این دستاوردها به سمت این تفکر برویم که اوضاع 
به ســمت عادی شــدن می رود، باز هم همانند آنچه که 
در اردیبهشــت ماه گفتم، ممکن اســت در دقیقه ۹۰ از 

گوشه های زمین گل بخوریم.
نمکی افزود: این ویروس، ویروس پیچیده  ای اســت، 

دچار موتاســیون شده و شیوع آن بسیار باالتر از ماه های 
قبل است. بنابراین، زحمات همکاران ما را به باد فراموشی 
نسپارید، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید تا بتوانیم 
در روزهای آینده خبرهای بهتری در این زمینه داشــته 

باشیم.
شناسایی 1۲۹5۰ مورد ابتای جدید 

و فوت 38۹ بیمار کرونایی دیگر
ســخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته از فوت ۳۸۹ 

بیمار دیگر مبتال به کووید ۱۹ خبر داد.
سیما سادات الری گفت: از ۸تا ۹ آذر ماه و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۹۵۰ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 

۷۹۵ نفر از آنها بستری شدند.
الری با بیــان اینکه مجموع بیمــاران کووید۱۹ در 
کشــور به ۹4۸ هزار و ۷4۹ نفر رســیده اســت، افزود: 
متاسفانه طی این ۲4 ساعت، ۳۸۹ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 

به 4۷ هزار و ۸۷4 نفر رسید.
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه تا کنون 6۵۸ هزار 
و ۲۹۲ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند، ادامه داد: پنج هزار و ۸۵۹ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبــت قرار دارند، همچنین تا کنــون 6 میلیون و ۸۱ 
هزار و ۹۵۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 

شده است. 
سخنگوی وزارت بهداشــت اظهارداشت: استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویــه و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، زنجان، ایالم، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجــان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شــمالی، 
همدان، یزد و کردســتان در وضعیت قرمز و استان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

هشدار وزیر بهداشت:

مردم کاهش آمار فوتی های کرونا را
 به منزله عادی شدن اوضاع تلقی نکنند

رئیس شورای شهر تهران:

بلیت مترو گران نمی شود
با اشاره  تهران  شــهر  اسامی  رئیس شورای 
به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شــده بلیت 
مترو 15 هزار تومان شده است،گفت: موضوعات 
 مطرح شــده به معنای گران شــدن بلیت مترو 

نیست.
بــه گزارش ایســنا، محسن هاشــمی در حاشــیه 
جلســه دیروز شورای شــهر تهران در جمع خبرنگاران 
اظهارداشــت: امروز شــهردار تهران و معاونین ایشــان 
با اعضای شــورای شهر جلســه هم اندیشی داشتند که 
معاونین طرح های اولویت محور و تحقق پذیر را در قالب 
گزارشــی ارائه دادند و مقرر شــد این جلسات درمورد 
طرح هــا و پروژه ها ادامه یابــد و نظرات اعضا و معاونین 
شهردار و شــهردار با همدیگر برای مراحل پایانی سال 

آخر شورا هماهنگ شود. 
هاشمی درباره  عدم آزاد سازی کامل اوراق مشارکت 
حمل ونقل عمومی سال ۹۸ گفت: همان زمانی که اوراق 
مشارکت در مجلس به تصویب می رسد مشخص می شود 
چه کسی باید بازپرداخت را تضمین کند. در مورد اوراق 
مشارکت مربوط به شهرداری ها، ۵۰ درصد از آن توسط 
دولت و ۵۰ درصد توسط شهرداری تضمین بازپرداخت 

می شود و به نظر می رسد بانک مرکزی و سیستم بانکی 
بند اضافی برای شهرداری ها ایجاد کردند.

وی افــزود: ضمــن اینکه دولت تضمیــن می دهد، 
شهرداری ها هم باید تضمین کنند و این یک بروکراسی 
بیش از اندازه است. چرا وقتی دولت وام می دهد و اعتبار 
آن را تضمیــن می کند باید چنین اتفاقی رخ دهد، مگر 
اعتبار دولت آن قدر کم شــده اســت که بانک ها از خود 
شهرداری هم تضمین می خواهند؟ این زیر سؤال بردن 

دولت است.
رئیس شورای اســالمی شــهر تهران ادامه داد: در 
همین راســتا با آقای شــریعتمداری وزیر رفاه صحبت 
کردم و برای آقای همتــی رئیس کل بانک مرکزی هم 
پیغام فرستادم که این موضوع صحیح نیست. وقتی ماده 
6۲ برای این اوراق آمده است بانک ها به هیچ وجه نباید 
تضمینی را از شهرداری بگیرند. در گذشته نیز چنین بود 
و شــهرداری می تواند از این موضوع به کمیسیون اصل 
۹۰ شکایت کند تا اگر بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی 

در این زمینه وجود دارد باطل شود. 
هاشمی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره اظهارات 
معــاون حمل ونقل و ترافیک مبنــی بر افزایش قیمت 

بلیت مترو به پنج هزارتومان گفت: در جلسه امروز ایشان 
توضیح دادنــد که با توجه به افزایش قیمت ها و کاهش 
تعداد مســافر قیمت تمام شده بلیت افزایش پیدا کرده 
است. االن در فصل بودجه هســتیم و باید یارانه دولت 
در این بخش دیده شود لذا به نظرم آقای مناف هاشمی 
خیلی به موقع این موضــوع را مطرح کردند که قیمت 

تمام شده مبلغ قبلی نیست و ۱۵ هزار تومان است.
به گفته وی، براساس مصوبه قبلی، یک سوم قیمت 
بلیت را مردم، یک سوم را دولت و یک سوم را شهرداری 
می پردازد. طبیعی است که االن باید پنج هزار تومان را 
دولــت، پنج هزار تومان را شــهرداری پرداخت کند اما 
درباره پنج هزار تومان مردم باید تصمیم گیری شــود و 
پیشنهاد ایشــان این بود که این سهم مردم باید توسط 
دولت و شهرداری پرداخت شود و منظور ایشان این نبود 
که بلیت گران شــود و الزم اســت که هم دولت و هم 

شهرداری در پرداخت سهم خود اقدام کنند.
گفتنی است، رئیس شورای شهر تهران چند روز قبل 
هم با بیان اینکه موافق افزایش نرخ کرایه مترو و اتوبوس 
در شرایط کنونی نیستم، گفته بود: خسارت مالی ناوگان 

حمل ونقل عمومی را باید دولت و شهرداری بپردازند.

قرارگاه پشــتیبانی طرح آمــوزش، بیماریابی و 
جدا سازی مدیریت کرونا قصد دارد از ظرفیت خیرین 

و داوطلبین در این طرح استفاده کند.
به گزارش وبدا، در متن فراخوان این قرارگاه آمده است: 
»این بارنیز سربازان خط مقدم جبهه سالمتی به یاری مردم 
شتافتند.به همت و یاری شما دراجرای منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و در جهت تحقق شعار »هرخانه یک 
پایگاه سالمت« و طرح شهید قاسم سلیمانی اورژانس کشور 

ماموریــت دارد تا با آموزش، غربالگری، رهگیری ، حمایت از 
بیماران کرونایی و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در 
جهت قطع زنجیره انتقال، گام موثری در ریشه کنی ویروس 

منحوس کووید ۱۹ بردارد.
شــما می توانید کمک هــای نقدی خود را به شــماره 
حســاب 4۱۰۱۰۳۵۵4۱۲۲۰۱۰۵ نزد بانک مرکزی واریز 
و جهت کمک های غیرنقدی خــود، اعم از معرفی داوطلب 
مردمی، خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز از قبیل دســتگاه 

اکسیژن ساز ، دستگاه شــوک الکتریکی، ماسک، دستکش، 
لبــاس ایزوله، مــواد ضدعفونی کننده، برنــکارد، تخت و یا 
استفاده از امکانات و لوازم و محل اسکان )به صورت امانی و 

یا اهدایی( ما را یاری نمایید.
گفتنی اســت، می توانید، جهت هماهنگی و تسهیل در 
ارتباط با واحد خیرین و داوطلبین ســازمان اورژانس کشور 
به شماره های ۰۲۱4۹۲۳۱۸۸۱ و ۰۲۱4۹۲۳۱۷۸۲ تماس 

حاصل فرمایید.«

دعوت از خیرین و داوطلبین مبارزه با کرونا 
برای همیاری با قرارگاه پشتیبانی طرح شهید سلیمانی

اعضای شورای شهر تهران با طرح دوفوریتی که 
از سوی کمیسیون نام گذاری شورا مبنی بر نام گذاری 
یک خیابان به نام شهید دکتر محسن فخری زاده ارایه 

شده بود، موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، در جلســه دیروز 
شــورای شــهر تهران طرح دوفوریتی کمیسیون نامگذاری 
شــورای شــهر برای نامگذاری خیابانی به نام شهید دکتر 

محسن فخری زاده ارائه شد. 
رئیس کمیسیون نامگذاری شــورای شهر تهران در این 
زمینه گفت: تــرور و جنایت غیرقابل گذشــت و غیر قابل 
تحملی که این روز ها مردم ایران شاهد آن بودند، سبب شد 
یکی از دانشــمندان و مدیران ارزشمند حوزه دفاع مقدس 
با عملیات ناجوانمردانه به شــهادت برســد، لذا این ضایعه 
دردنــاک را به پیشــگاه ملت ایران و خانواده معزز ایشــان 

تسلیت عرض می کنم.
محمد جواد حق شــناس ادامه داد: در راستای تکلیف 
کمیسیون نامگذاری شورای شــهر و در راستای نام گذاری 
خیابان ها به نام شــهیدان بزرگــوار، که یکی از اصول حاکم 
بر رفتار شورای شــهر پنجم بوده است و نیز به گواهی آمار 
که نشــان می دهد در حوزه نام های کمیســیون نامگذاری، 
بیــش از4۰ درصــد از نامگذاری ها را به شــهیدان بزرگوار 
انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، شهدای حرم و شهدای ترور 
اختصاص داشته است، طرح دوفوریتی به امضای ۱۵ نفر از 
حاضــران در صحن مبنی بر نام گــذاری یک خیابان به نام 

شهید دکتر فخری زاده ارایه می شود.
حق شــناس افزود: بر این اســاس تغییر نــام خیابان 
»صنایــع« واقع در منطقه یک شــهرداری تهران حدفاصل 
بزرگراه شــهید صیاد شــیرازی و شــهید لنگری برای این 
منظور پیشنهاد می شود. دو فوریت این نام گذاری برای همه 
روشــن است و نشان از اهمیت واکنش مردم و شهروندان و 

نمایندگان مردم به این ماجرا دارد.
وی ادامه داد: دلیل اهمیت و فوریت آن، حوزه اختیاراتی 
است که شورای شهر دارد و پاسخ سریع به این مسئله و ادای 
حق نمایندگی مردم و مطالبه شــهروندان و کسانی که این 

اقدام ننگین را محکوم کرده اند.
رئیس کمیســیون نام گذاری شورا تاکید کرد: به لحاظ 
کارشناســی نیز این خیابان در جوار وزارت دفاع واقع شده، 
محلی که بیش از دو دهه محل کار این بزرگوار بوده اســت. 
از طرفی نام صنایع یک نــام تکراری در منطقه ۳ و منطقه 
یک بوده و لذا این نام گذاری با بررسی های کارشناسی انجام 
شده اســت. خیابان صنایع خیابانی است که خیابان شهید 
صیاد شیرازی و خیابان شهید لنگری را به هم وصل می کند.

شورای شهر تهران تصویب کرد
تغییر نام خیابان مجاور 

 وزارت دفاع به نام 
شهید »محسن فخری زاده«

به گفته وی، در طرح آمران ســالمت هالل احمر ۱۳ هزار 
جــوان در بیش از چهار هزار پایــگاه به خدمت پرداختند که 
نمود بیرونی اجرای این طرح، همراهی مردم با هالل احمر بود.

جمع آوری کمک 3 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی 
در یک ماه گذشته

در ابتدای این مراسم رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر نیز 
با اشاره به همکاری خیرین در این کار خیرخواهانه گفت: کمتر 
از یک ماه پیش بود که با همکاری خیرین این موضوع مطرح 
 شــد و در این یک ماه، همه در صحنه حضور داشتند و کمک 
کردنــد. محمد نصیری افزود: در یک ماه گذشــته مبلغی در 
حدود ســه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جمع آوری شــده و 
هدف نهایی ما اهداء چهار هزار کپسول اکسیژن و هزار دستگاه 

اکسیژن ساز است.
معــاون درمان وزیر بهداشــت نیز در این مراســم گفت: 
جمعیت هالل احمر در موضوع بیماری کرونا به عنوان بازوی 

اجرایی وزارت بهداشت فعالیت داشته که ما قدردانیم.
قاســم جان بابایی با بیان اینکه خیرین از ابتدای شــیوع 
ویروس منحوس کرونا در کنار وزارت بهداشــت بودند، افزود: 
یکی از نذرهای ماندگار در شــرایط حاضر همین نذر کپسول 
اکســیژن اســت زیرا این ویروس تا زمانی که در دنیا هست، 

می تواند خطرناک باشد.


