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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

مناظره یا فرافکنی؟

 کاربری با انتشار این تصویر نوشت: »برنامه تون برای اشتغال چیه؟ حجاب 
زنــان! برنامه تون برای فرار مالیاتی؟ حجاب زنان! برنامه تون برای مســکن؟ 

رئیسی 6 کالس سواد داره. برای ابربدهکاران بانکی؟ رئیسی فیلتر کرد و...«
ارباب وعده ها

 وحید حاجی پور: »می گویند تحریم ها همه چیز را متوقف کرد به ویژه در 
حوزه نفت، اما فراموش کرده اند شخص زنگنه در مجلس گفت حتی »با وجود 
تحریم« تولید را به 5.7 میلیون بشکه می رساند. ظرفیت تولید امروز، اما کمتر 
از 4.5 میلیون بشکه است تا ثابت شود، این دولت چیزی جز وعده نداشت.«

کدام جنگ می توانست؟
 اســماعیل معنوی: »روحانی: »ما در دولــت دوازدهم به مردم قول دادیم 
جنگ نشــود و نشد!« هرچند که در زمان این دولت بزرگترین خسارت های 
امنیتی از جمله حمله به مجلس، شهادت حاج قاسم و... بر ما تحمیل شد اما 
براستی کدام جنگ می توانست به اندازه دولت حسن روحانی زیرساخت های 

کشور ما را به نابودی بکشاند؟!«
شما دیگه نفرمایید

 علیرضا گرائی: »رئیس جمهور: انتخابات مهم است اما از آن مهم تر اخالق 
اســت؛ آقای روحانی، اگر سر سوزنی به این حرف اعتقاد داشتی، سال ۹6 با 
دروغ هایی مثل آیت اهلل اعدام و دیوارکشی در پیاده رو رأی جمع نمی کردی! 

شما...«
هنرهای رندانه

 ایمانی با انتشــار این تصویر 
نظرسنجی های  »در  نوشــت: 
دولتی مختلف، آقای رئیســی 
65 تا 70 درصــد رای دارد و 
آقــای همتی، 2 تــا 4 درصد. 
ایــن هم هنرنمایــی رندانه ای 
اســت کــه از حزب اشــرافی 
از  پرش  بر می آیــد:  کارگزاران 
نامزدهای رتبه دو و ســوم در 
نظرسنجی ها، و هم وزن نمایی 
نامزد چهارم بــا نامزد اول که 
باالی 60  اختالف رای شــان 

درصد است.«
آقای مهرعلیزاده، بفرمایید!

 علیرضا وهاب زاده)مشــاور وزیر بهداشــت(: »هم اکنون تمــام امکانات 
و اختیــارات را در خدمت آقای مهرعلیزاده قــرار می دهیم، تا ۱60 میلیون 
واکسن وعده داده شده را طی سه ماه وارد کنند! امیدواریم که سالمت مردم 
را گروگان نگیرند و این موضوع مشــروط به رای دادن به ایشــان نشود. این 

گوی و این میدان! تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.«
 کیانوش جهانپور )ســخنگوی سازمان غذا و دارو(: »استحضار دارید جایی 
واکســن کرونا ده تا و صدتا و هزارتا نمي فروشد مگر در بازار سیاه و واکسن 
فیک و مافیای قاچاق! برای روشــن شــدن مطلب، منتظــر می مانیم آقای 
مهرعلیزاده فهرست مدعیان واردات واکسن مورد نظر خود، مستندات اصالت 

کاالی ادعایی و پروفرم ها را ارائه کنند. دانستن حق مردم است!«
اگر آنها نبودند...

 تصاویری از جشــن فارغ التحصیلی دانشــجویان دانشکده ادبیات و علوم 
انســانی دانشــگاه بغداد در فضای مجازی منتشر شــده که نشان می دهد 
دانشــجویان بر روی کاله ویژه لباس فارغ التحصیلی با درج تصویر شهیدان 
حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس نوشــته اند: »اگر آنها نبودند ما 

فارغ التحصیل نمی شدیم.«

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.

با تزریق به همسر دانشمند هسته ای شهید »رضایی نژاد«

فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن ضد کرونای »فخرا« 
آغاز شد

هجوم جیرجیرک های ۱۷ ساله، پرواز 
از  گروهی  و  خبرنگاران  حامل  هواپیمای 
دستیاران رئیس جمهور آمریکا به انگلیس 

را به تعویق انداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از یورونیوز، پرواز هواپیمای حامل خبرنگاران 
و گروهی از دســتیاران جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که قرار بود شامگاه 
سه شنبه به سوی انگلیس پرواز کند، به تعویق افتاد. دلیل تأخیر این هواپیما 
هجوم گونه ای از جیرجیرک ها بود که بعد از ۱7 سال از زمین در آمده بودند.
هواپیمای اجاره ای کاخ ســفید قرار بود حدود ساعت ۹ شب پرواز کند، 
اما مقامات شرکت هواپیمایی به کاخ سفید اطالع دادند که جیرجیرک ها به 
بخش های خارجی بدنه هواپیما حمله کرده اند و ممکن اســت به آن آسیب 
رسانده باشند. ســپس یک هواپیمای دیگر برای انتقال مسافران به فرودگاه 
بین المللی دالس فرســتاده شــد تا پرواز در نخستین ساعات روز چهارشنبه 
انجام شــود. »زنجره های« مهاجم به فرودگاه دالس که از گونه جیرجیرک ها 
هســتند، یکی از طوالنی ترین ســال های عمر در میان حشرات را دارند. در 
مناطقی از شرق آمریکا گونه ای زنجره زندگی می کند که سال ها در زیرزمین 
می ماند. الرو این حشره ۱7 سال در زیرزمین رشد می کند و پس از در آمدن 
بال هایــش، بیرون می آید. در این زمان میلیون هــا زنجره در میان درختان 
و روی ســطوح دیگر دیده می شــوند. ســپس آنها بالغ شــده، تخمگذاری 
می کنند و بعد از چند هفته می میرند. این حشــرات با آنکه سوژه کنجکاوی 
و تصویربرداری مردم و رســانه ها هستند، اما با صدای گوش آزارشان و نیز با 
حمله دسته جمعی شان، اغلب اوقات دردسر هم درست می کنند. دوره حاضر 
از حمله زنجره ها در آمریکا که در ماه مه آغاز شده از قبل پیش بینی شده بود. 
عمر این زنجره ها در اواخر ژوئن و اوایل ژوئیه پایان می یابد و ساکنان منطقه 

بعدی باید در سال 20۳۸ منتظرشان باشند.

حملهجیرجیرکها
بههواپیمای

دستیاران»بایدن«

آمریکا

نزدیکی  در  گســترده  آتش سوزی 
قدس اشــغالی منجر به تخلیه ساکنین 

منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از روزنامه هاآرتص، ده ها نیروی آتش نشانی به 

منطقه اعزام شده و چند مسیر نیز بسته شد.
کانال تلگرامی شبکه خبری قدس تصاویری از آتش سوزی گسترده در 

روستای ابو غوش نزدیک قدس اشغالی منتشر کرد.
کانال تلگرامی القســطل نیز عکس هایی از آتش ســوزی در شــهرک 
صهیونیســت نشــین »هار اراد« در اراضی روســتای قطنه در شمال قدس 
اشــغالی منتشــر کرد. کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب نیز نوشت: به سبب 
آتش ســوزی های گسترده در شــهرک های غربی قدس اشغالی، شماری از 
این شــهرک ها تخلیه شــدند. همچنین خبر دیگر اینکه، نشست زمین در 
پارکینگ بیمارســتانی در اورشلیم فلسطین اشــغالی باعث شد، تا تعدادی 
از خودروهای پارک شــده به داخل گودال ســقوط کنند. به گزارش باشگاه 
 Shaare Zedek خبرنگاران جوان، یک گودال بزرگ در پارکینگ مرکز پزشکی
در اورشــلیم ایجاد شده و تعدادی ماشین های اطراف را بلعید. هفت دستگاه 
خودروی آتش نشانی به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و اعالم کردند 
که این حادثه هیچ مصدومی رخ نداد. اعتقاد بر این اســت که این گودال در 
نتیجه کار های ساختمانی نزدیک این بیمارستان شکل گرفته است. بر اساس 
گزارش رســانه های محلی، به نظر می رسد تونلی در حال ساخت که در زیر 

بیمارستان و پارکینگ نیز جریان دارد نیز تا حدی فرو ریخته است.

آتشسوزی
مهیب

فلسطین اشغالی

بالینی واکســن کرونای  فاز دوم کارآزمایی 
فخرا، صبح دیروز با تزریق به همســر دانشمند 
هسته ای شهید رضایی نژاد و تعدادی از داوطلبان 

آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ســخنگوی طرح 
کارآزمایی بالینی واکســن کرونای فخرا با اشاره به آغاز 
فــاز دوم کارآزمایی بالینی این واکســن، گفت: فاز اول 
تست انسانی واکسن فخرا، با تزریق به ۱۳5 نفر به پایان 
رســید و حال عمومی داوطلبان خوب است و عوارض 
جدی مشــاهده نشده، این عوارض شــامل درد محل 
تزریق و عوارض معمول واکسن بوده است؛ در فاز دوم 
تست انسانی این واکسن به 500 نفر داوطلب ۱۸ تا 70 

ساله تزریق خواهد شد.
رضا اله ورن با بیان این که داوطلب گیری فاز دوم این 
واکسن انجام شده است، افزود: غربالگری های پزشکی 
برای داوطلبان فاز دوم انجام شده و ما روزانه 40 تا 50 
تزریق به داوطلبان را خواهیم داشت. فاز دوم در تهران 
انجام می شود اما برنامه ریزی ما برای فاز سوم این است 
که این مرحله را در شهرستان ها نیز اجرا کنیم تا مردم 

سایر شهرها نیز بتوانند در این مطالعه شرکت کنند.
اله ورن ادامه داد: در فاز سوم تست انسانی بنا داریم 
واکسن کرونا را به تعداد بیشــتری از داوطلبان، یعنی 

حدود ۳0 هزار نفر تزریق کنیم.
وی اظهارداشــت: داوطلبان می توانند با مراجعه به 
سایت fakhravac.ir آمادگی خود را برای شرکت در این 
طرح ملی اعــالم کنند. ما پس از فــاز دوم و با صدور 
مجوز از ســوی وزارت بهداشــت وارد فاز ســوم تست 
انســانی می شــویم. افراد با مراجعه به سایت می توانند 
شرایط شــرکت در مطالعه بالینی را مالحظه کنند. در 
فاز سوم عموم مردم می توانند در مطالعه شرکت کنند.

گفتنی است، واکســن فخرا که از پروژه های تحت 
نظارت دانشمند شهید محســن فخری زاده محسوب 
می شود مبتنی بر ویروس کشته شده و ساخت شرکت 

میالددارو نور، زیر نظر وزارت دفاع است.
تاخیر در تزریق ُدز دوم واکسن کرونا 

هیچ مشکلی ایجاد نمی کند
معاون کل وزارت بهداشت هم در حاشیه مراسم تزریق 
واکسن فخرا به 500 داوطلب در فاز دوم، گفت: فاز نخست 
با موفقیت کامل و بدون هیچ عارضه قابل توجهی انجام شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، ایــرج حریرچی ادامه داد: 
اولین داوطلب، فرزند شــهید فخــری زاده بود و اکنون نیز 

همسر شهید رضایی نژاد داوطلب شدند.
حریرچــی با بیان اینکه واکســن داخلــی عامل اصلی 
برای رســیدن به ایمنی جمعی اســت، افــزود: با توجه به 
بدعهدی های مکرر کشورهای غربی، الزم بود که به واکسن 

داخلی متکی باشیم.
وی اظهارداشــت: بــا وجــود پرداخت پول واکســن، 
کشورهای تولید کننده، واکسن های تولیدی را به کشور خود 

محدود کرده اند و از عمل به قرارداد طفره می روند.

معاون کل وزارت بهداشت بابیان اینکه تاخیر در تزریق 
ُدز دوم واکســن، هیچ مشــکلی ایجاد نمی کند، تاکید کرد: 
تعییــن فاصله چند هفتــه ای بین دو تزریق بــه این علت 
است که ایمنی فرد زودتر حاصل شــود، اما اگر مثل کانادا 
یا انگلیس، با تاخیر ۹ هفته ای هم تزریق دوم انجام شــود، 

ایمنی کمتر نخواهد بود.
آخرین وضعیت 5 واکسن  ایرانی کرونا

پنج شرکت تولید واکسن کرونا در ایران سخت در حال 
تالش هستند تا ایمن ترین واکسن کووید ۱۹ را عرضه کنند. 
در این گــزارش آخرین وضعیت تولید واکســن های ایرانی 

بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری فــارس، همزمان با تداوم چرخه 
انتقــال کرونا و مرگ و میر ناشــی از کووید ۱۹ در جهان، 
تکاپوی کشــورهای مختلف و صاحب نظر در حوزه پزشکی 
برای ســاخت واکســن به اوج خود رســیده و شرکت های 
مختلف در دنیا سعی در تولید مؤثرترین واکسن کرونا دارند.
هــم اکنون بیش از 200 واکســن در جهان در مراحل 

مختلف تولید و ارزیابی هستند.
ایران واکسیناسیون علیه کرونا را با واکسن های وارداتی 
اســپوتنیک وی روسیه، آسترازنکا، ســینوفارم و کووکسین 
)بهارات( آغاز کرده اســت. تا تاریــخ 4 خرداد، ۱4 تقاضای 
فعال برای ساخت واکسن کووید ۱۹، به سازمان غذا و داروی 
کشــور ارائه شده است که از بین آنها، پنج واکسن موفق به 

اخذ کد اخالق جهت مرحله بالینی شدند.
 ۱.واکسن مشترک موسســه انستیتو پاستور و 

موسسه فینالی کوبا )سوبرانا(
این واکســن تولید مشــترک انستیتوپاستور و موسسه 

فینالی کوباست و در مرحله فاز سوم بزرگساالن قرار دارد.
انســتیتو پاستور از شــروع پاندمی کرونا موضوع تولید 
واکســن مشــترک با کشــور کوبا را آغاز کرد. این واکسن 
SARS- ژنوم ویروس ،RBD حاوی پروتئین نوترکیب از ناحیه

COV-2، با رژیم دونوبته )با و بدون ُدز بوستر( است که بعد 

از گذراندن موفق فاز ۱ و 2، وارد فاز ســوم کارآزمایی بالینی 
شده است.

مرحله ســوم کارآزمایی این واکسن تصادفی شده و با 
گروه پالســبو و دو سوکور در 24 هزار جمعیت ایرانی ۱۸ تا 
۸0 سال در کشور و 44 هزار نفر در کوبا در حال انجام است.

فاز سوم این واکسن در 7 استان اصفهان، بابل، زنجان، 
هرمزگان، مازندران، کرمان، همدان و یزد به طور تصادفی در 

دو گروه در حال اجرا است.
 2. واکسن موسسه شفا فارمد )کووبرکت(

واکسن کووبرکت نخستین واکســن کووید-۱۹ تولید 
محققان ایرانی اســت کــه موفق به دریافــت کد اخالق و 
کارآزمایی انسانی از وزارت بهداشت شده است. این واکسن 
در شــرکت شفا فارمد وابســته به بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(تولید شــده اســت که اکنون در مرحله فاز 
کارآزمایی بالینی قرار دارد.این واکسن از نوع ویروس غیرفعال 
شده است. کارآزمایی بالینی دوسوکور آن با کنترل پالسبو 
فاز ۱ جهت بررســی بی خطری و ایمونوژنیسیتی واکسن در 

جمعیت سالم و افراد 5۱ تا 75 ساله انجام شده است.
فاز 2 و ۳ این واکسن با طراحی کارآزمایی تصادفی، دو 
ســو کور و موازی با گروه کنترل پالسبو در جمعیت ۱۸ تا 
75 ســاله در حال انجام است که در این مطالعه کارآزمایی 
بالینــی با طراحی موازی و دوســوکور، دو گروه واکســن و 
دارونما حضور دارند که انتظار بر این اســت تا پایان تیرماه 

ادامه داشته باشد.
 3. واکسن موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی 

رازی )کووپارس( 
واکسن موسسه تحقیقات واکسن و سرم  سازی رازی در 

مرحله فاز دوم بزرگساالن قرار دارد.
واکسن کووید-۱۹ کووپارس، توسط موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم  سازی رازی بر پایه پروتئین نوترکیب اسپایک 

SARS-COV -2 ســاخته و از دو بخش آنتی ژن و ادجوانت 
در سه ُدز )تزریقی- استنشاقی، دو دوز اول واکسن به صورت 
عضالنی و ُدز ســوم به صــورت استنشــاقی در روز 5۱ به 

داوطلبان تزریق می شود( تولید خواهد شد.
شــروع واکسیناسیون با واکســن »کووپارس« در 500 
موش و 25 میمون سبز آفریقایی در مدت یک سال انجام و 
در ادامه پس از ارسال CTD به سازمان غذا و دارو و دریافت 
تاییدیه هــای کمیته اخالق فاز یــک و دو کارآزمایی بالینی 

ادامه پیدا کرد.
فــاز یک کارآزمایی بالینی در اســفندماه ۱۳۹۹ آغاز و 
نیمه فروردین ماه با ۱۳۳ جمعیت بزرگســال سالم )۱۸ تا 
55( ســاله در مطالعه کارآزمایی بالینــی با طراحی موازی، 
چهار گروه شــامل ادجوانت به تنهایی و واکسن در ُدزهای 

5، ۱0 و 20 میکروگرم در 200 میکرولیتر به پایان رسید.
فــاز دوم کارآزمایی بالینی با حضــور 500 داوطلب از 
جمعیــت ۱۸ تا 70 ســاله در حال انجام اســت که در این 
مطالعه کارآزمایی بالینی با طراحی موازی و دوســوکور، دو 
گروه واکسن و دارونما حضور دارند که انتظار بر این است تا 

پایان تیرماه ادامه داشته باشد.
4. واکسن موسسه میالد دارو نور )فخراواک(

واکســن میالد دارو نــور در مرحله دوم بزرگســاالن 
قرار دارد. واکســن فخراواک »واکســن شــهید فخری زاده 
یا سپند«، واکســنی از نوع ویروس غیرفعال شده است که 
اسفندماه ۱۳۹۹ موفق به دریافت مصوبه اخالق در پژوهش 
از ســازمان غذا و دارو شــده است؛ واکســنی دو دوزی که 
تحت مطالعه کارآزمایی بالینی دوسو با کنترل پالسبو مورد 
مطالعه قرار می گیرد. این واکســن محصول شرکت »میالد 
 دارو نور« در زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح است.
مطالعــه فاز یــک این واکســن، بررســی بی خطری، 
ایمنی زایی و انتخاب ُدز مناســب واکســن غیر فعال شده 
کوویــد-MIVAC( ۱۹( در گروه هــای واکســن در دو ُدز 
)TCID50( در حال انجام است. این مطالعه در جمعیت سالم 
بزرگسال 55-۱۸ ساله به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی 
شده، دوسوکور با کنترل پالسبو است و فاصله های دو ُدز نیز 

تقریبا 2 و ۳ هفته در نظر گرفته شده است.
 5. واکسن ساخت شــرکت تحقیقاتی و تولیدی 

سیناژن
واکســن ساخت شــرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 
در مرحله فاز دوم بزرگســاالن قرار دارد. واکســن سیناژن، 
پنجمین واکســن کووید-۱۹ در ایران اســت که مجوز کد 
اخالق را گرفته اســت. این واکســن اولین واکسن کرونای 
ساخت بخش خصوصی در ایران است که به آزمایش بالینی 

رسیده است و مشترک با کشور استرالیا تولید خواهد شد.
در واقع ابتدا توســط یک شــرکت اســترالیایی به نام 
»وکسین« که تخصص آن در تحقیقات واکسن است توسعه 
پیدا کرده است و بعد فاز ۱ را با موفقیت بر روی 40 شهروند 
اســترالیایی گذرانده اســت و اکنون بعد از طی آزمایشات 

حیوانی و فاز ۱ وارد فاز 2 خواهد شد.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از 
از مردم علیه  نفر  میلیون  واکسیناســیون 5۰ 

کرونا، تا دی ماه خبر داد.
علیرضا رئیســی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
جمعیت گروه هدف که حدود 50 میلیون نفر هستند 
با اســتفاده از واکســن های تولید داخل و همچنین 
واکســن هایی که قرارداد خریدشــان با دیگر کشور ها 

بسته شده و وارد کشور می شوند، تا پایان دی واکسینه 
می شوند.

رئیسی با اشــاره به اینکه به سبب تاخیر در ورود 
محموله واکسن کرونا به کشــور، واکسیناسیون افراد 
65 ســال به باال با اندکی تاخیر آغاز خواهد شد، افزود: 
مرحله اول واکسیناســیون کرونا به پایان رســیده و 
مرحله دوم گروه های ســنی تا 70 سال به باال نیز در 

حال واکسیناسیون و اتمام است.
وی بــا بیان اینکه واکسیناســیون افراد باالی 65 
ســال از تیر آغاز می شود، ادامه داد: امیدواریم حداقل 
یکــی از واکســن های ایرانی )کووبرکت( تــا اول تیر 
گواهــی مصرف عمومی دریافت کند و با کســب این 
مجوز بتوانیم تا نیمه تیر مرحله دوم واکسیناســیون 
شامل گروه های سنی باالی 65 سال و بیماران خاص 

و زمینه ای را به پایان برسانیم.
ســخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه 
مرحله ســوم واکسیناســیون نیز مربوط به گروه ها و 
مشــاغل پرخطر خواهد بود، اظهارداشت: پیش بینی 
می شود از شهریور، دیگر واکسن های تولید داخل نیز 
مجوز مصرف عمومی دریافت کنند و به چرخه تزریق 

واکسن در کشور وارد شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: همه تالش ما این اســت که شروع 
سال تحصیلی آینده به صورت حضوری باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محســن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه 
دیروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران افزود: معلم و مدرسه جایگزین ندارد 

و قطعا باید به سمت حضوری بودن مدارس برویم.
حاجی میرزایی اظهارداشت: با تعهدی که صورت گرفته وزارت بهداشت 
معلمان را تا پایان مرداد واکســینه خواهد کرد. به زیر ۱۸ سال هم در تمام 
دنیا واکســن پیشنهاد نمی شود.وی درباره اخباری مبنی بر دریافت هزینه از 
خانواده ها هنگام ثبت نام در مدارس هم گفت: هیچ مدرسه ای حق ندارد موقع 
ثبت نام به اجبار از خانواده ها هزینه ای دریافت کند، ســامانه رسیدگی برای 
شکایات مردمی در این خصوص ایجاد و سال گذشته هم با مدارس متخلف 
در این زمینه برخورد شــده است. امســال نیز خانواده ها در صورت مشاهده 
تخلفات این چنینی می توانند به ادارات کل آموزش و پرورش مراجعه کنند.

وزیر آموزش و پرورش
 با اشاره به واکسیناسیون معلمان تا پایان مرداد:

 تالش می کنیم شروع سال تحصیلی 
حضوری باشد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

واکسیناسیون ۵۰ میلیون ایرانی تا پایان دی ماه

رئیس کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفت: اگر واکسن سینوفارم 
تزریق کرده اید، می توانید ُدز دوم را واکســن ایرانی »برکت« و اگر 
واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا تزریق کرده اید می توانید ُدز یادآور 

را واکسن پاستور بزنید.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قانعی، با حضور در برنامه 
طبیب شبکه سه سیما اظهارداشت: همه کشور ها واکسن را برای کاهش مرگ 
و میر می زنند، حتی یک ُدز واکســن می تواند مانع مرگ و میر شــود، ما به 
دنبال ایمنی جمعی با واکسن هستیم. قانعی با اشاره به اینکه در کشور هایی 
که صددرصد واکسیناسیون را انجام داده اند، دیده شده که بیماری همچنان 
وجود دارد، افزود: اگر واکســن سینوفارم تزریق کرده اید، می توانید ُدز دوم را 
واکسن ایرانی برکت بزنید، واکسن ایرانی برکت برتر از سینوفارم است. وی با 
اشاره به اینکه اگر واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا را تزریق کرده اید می توانید 
ُدز یادآور را واکسن پاســتور بزنید، ادامه داد: برنامه کشور های مختلف دنیا 
این است که اگر واکسن کم بود با یک ُدز هم می توان مانع مرگ شد، برکت 
واکســنی قوی است که اثربخشی زیادی دارد. رئیس کمیته علمی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا با اشاره به اینکه حتی یک ُدز واکسن هم به ما در کاهش مرگ 
و میر کمک می کند، گفت: به زودی واکســن های ایرانی وارد عرصه خواهند 
شد. قانعی بیان داشت: کشــور هایی که واکسینه کرده اند بیماری در آنجا از 
بین نرفته است. گفته شده که می توانند ُدز سوم را هم تزریق کنند تا بتوانند 
بیماری را کنترل کنند اما باید مشخص شود که کدام واکسن نیاز به ُدز سوم 
دارد. تا مهرماه ایران انواع واکسن ها را خواهد داشت، سال آینده ایران توانایی 
خواهد داشت تا واکسن تک ُدزی را روانه بازار کند. وی افزود: تحقیقات نشان 
داده اســت که خانم های باردار و کسانی که شیرده هستند می توانند واکسن 
کرونا بزنند، در واکســن ویروس نیست. واکســن باعث آلودگی فرد و انتقال 

بیماری از فردی به فرد دیگر نمی شود.

رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:
برای ُدز دوم واکسن های خارجی

 می توان از واکسن »برکت« و »پاستور« استفاده کرد

دیگر  کرد  اعــالم  قطر  هواپیمایی 
هواپیمای ایرباس A35۰ را به دلیل نقص 

فنی تحویل نمی گیرد.
و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
سیما ،هواپیمایی قطر همچنین اعالم کرد که در 
برخی از هواپیما هایی که قباًل از سازنده اروپایی 

دریافت شده، سایش ســریع رنگ وجود دارد. هفته گذشته هواپیمایی امارات 
به ایرباس در مورد »عواقب صنعتی« احتمالی در صورت برطرف نشــدن نقص 
هشــدار داده بود. نماینده شرکت هواپیمایی امارات به رویترز گفت: هواپیمایی 
قطر همچنان از مشکالت رنج می برد و شرایطی را مشاهده کرده است که سطح 
زیر رنگ برخی از هواپیما های A۳50 با ســرعت ســریع در حال خراب شدن 
اســت. این شرکت تصمیم گرفته است تا زمانی که نقص و علت آن مشخص و 
رفع نشود برخی از دســتگاه های خود را از چرخه پرواز خارج کند. هواپیمایی 
امارات همچنین تاکید کرد: این شرکت خواهان این موضوع است که این نقص 
و منشاء آن قبل از دریافت سایر ایرباس A ۳50 به طور کامل شناخته و اصالح 
شود. سخنگوی ایرباس گفت: این گروه به طور مداوم با مشتریان خود در حال 

بحث و گفت وگو است، اما این گفت وگو ها محرمانه است.

خودداری
ازتحویلگرفتن

هواپیماهایایرباس

قطر

رئیس کارگــروه یادگیــری الکترونیــک وزارت علوم گفت: 
دانشگاه ها می توانند بعد از کرونا 3۰ تا 5۰ درصد آموزش های خود را 

به صورت مجازی برگزار کنند.
علی اکبر صفوی، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قابلیت 
استفاده مجدد از آموزش های الکترونیکی در کنار آموزش های حضوری بعد از 
بازگشایی دانشگاه ها اظهارداشت: وزارت علوم درخصوص اعمال سیاست های 
دانشگاه ها برای نحوه اجرای آموزش ها از اول مهر تصمیم گیری خواهد کرد.

صفــوی افزود: به دلیل اینکه زیرســاخت های خوبــی در آموزش های 
الکترونیکی ایجاد شــده و محتوا هــای خوبی هم در این زمینه از ســوی 
دانشگاه ها تولید شــده؛ بنابراین شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم 
در اســفند ۹۹ نظام نامه جدید آموزش عالی را مصوب و ابالغ کرده اســت. 
در نظام نامه فوق نوشــته شده که دانشــگاه ها مجاز هستند بین ۳0 تا 50 
درصد از برنامه های حضوری خود را حتی بعد از کرونا به صورت الکترونیکی 
انجــام دهند، البته در این زمینه ســطح بندی هایی هــم وجود دارد، برای 
مثال دانشــگاه های سطح یک 50 درصد و دانشگاه های سطح دو ۳0 درصد 
می توانند این آئین نامه را اجرا کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر اســتادان 
مهــارت کافی را درخصوص برگزاری کالس های مجازی کســب کرده اند و 
دانشــگاه ها هم محتوی زیادی را تولید کرده اند؛ بنابراین دانشــگاه ها مجاز 
هســتند حتی بعد از دوران کرونا 50درصد آموزش ها را به صورت مجازی 
پیــش ببرند. رئیس کارگروه یادگیری الکترونیــک وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد استادان و دانشجویان کشور 

از ادامه یافتن کالس های مجازی حتی بعد از کرونا رضایت کافی دارند.

 دانشگاه ها مجاز به برگزاری ۵۰ درصد کالس های مجازی 
بعد از کرونا هستند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در چهل و پنجمین 
مرحله طرح رعد از دستگیری ۷93 سارق و مالخر و 

متالشی شدن 43 باند سرقت خبر داد. 
 به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی با 
اشاره به اجرای ۳20 حکم قضایی در این مرحله از طرح رعد 
بیان داشت: با تالش همکارانمان در پلیس پیشگیری 7۹۳ 
ســارق و مالخر دستگیر و در مجموع در این مرحله از طرح 

4۳ باند سرقت متالشی شدند.
رحیمی با اشاره به کشف چهار هزار و 474 مورد اموال 
ســرقتی، افزود: در این طرح تعداد ۱۳۹ دســتگاه خودرو و 

موتورسیکلت سرقتی کشف شد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح به 7۹۹ پرونده سرقتی 
رسیدگی شد، ادامه داد: در این طرح ۳5 نفر محکوم متواری 

شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس پلیس تهران با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه 
حدود 20 میلیارد تومان می باشد، گفت: در طرح رعد 45 ، در 
حوزه قاچاق کاال حدود ۱6 هزار مورد کاالی قاچاق کشف و 
در این زمینه ۱4 نفر دستگیر شدند که ارزش اموال مکشوفه 

چهار میلیارد و ۹۹ میلیون تومان می باشد.
رحیمــی با تاکید بر اینکه برخورد با ســوداگران مرگ 
همواره در برنامه کاری ما می باشد، بیان داشت: در این طرح 
تعداد 24۹ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و از این افراد ۹6 

کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.
وی افزود: در این طرح پلیس مترو موفق به شناســایی 

یک نفر از اعضای باند قاچاق عتیقه شــد و از او 25۳ قطعه 
انواع عتیقه جات و زیور آالت قدیمی کشف شد.

وی با اشاره به انهدام باند سرقت دوچرخه، گفت: در این 
طرح با اقدامات صورت گرفته توســط عوامل کالنتری ۱25 
یک مالخر حرفه ای دوچرخه، شناســایی و از مخفیگاه وی 

تعداد ۳2 دستگاه دوچرخه مسروقه کشف شد.
رئیس پلیس تهران با اشــاره به دســتگیری سارقی که 
تحت عنوان مامور نیروی انتظامی اقدام به ســرقت می کرد، 

اظهارداشــت: این مامور قالبی در جنوب تهران دستگیر و از 
مخفیگاه او دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه، تعدادی کارت 
شناسایی جعلی، چند دست لباس پلیس، بی سیم و تعدادی 

تجهیزات نظامی کشف شد.
رحیمی با اشاره به متالشی شدن باند سارقان حرفه ای 
موتورســیکلت در این طرح،گفت: اعضای این باند دستگیر 
و از آنها تعداد 20پالک مســروقه، دو دستگاه موتورسیکلت 
مسروقه و تعداد زیادی قطعات اوراق شده خودرو و مقادیری 

مدارک جعلی موتورسیکلت کشف شــد. وی افزود: در این 
طرح دو مزرعه رمز ارز شناسایی و در این زمینه دو نفر متهم 

دستگیر و از آنها 72 دستگاه ماینر کشف شد.
 واکنش پلیس به اظهارات کاندیداها 

درباره »گشت ارشاد«
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه چهل و پنجمین 
طــرح رعد درخصوص اظهارات برخــی نامزدهای انتخابات 
ریاســت جمهوری درباره گشت ارشــاد، گفت: نمی توان با 
شئونات اسالمی و اخالقی جامعه بازی کرد. این مسایل نباید 

برای جمع کردن رای مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، ســردار حسین رحیمی، 
افزود: نامزدهای محترم با شئونات جامعه به عنوان یک ابزار 

برخورد نکنند، این رفتار زشتی است و درست نیست.
برای  اظهارداشــت: درخواست هایی  رحیمی همچنین 
تجمعــات انتخاباتی داشــتیم که به عنــوان پلیس، امنیت 
ســتادهای انتخاباتی کاندیدا ها و پوشش این تجمع ها را به 
عهده داشــتیم. تا کنون نیز در این خصوص مشکلی وجود 
نداشــته اســت.  وی درخصوص تخلفــات انتخاباتی گفت: 
گزارشی از تخلفات انتخاباتی نداشتیم در فضای مجازی یک 
سری بد اخالقی ها وجود داشــت که شورای نگهبان باید به 

آن ورود کند.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ درخصــوص آخرین 
وضعیت متهمان فیلم ضرب و شتم روحانی قالبی، گفت: هر 

دو نفری که دستگیر شدند در زندان هستند. 

در چهل و پنجمین مرحله از طرح رعد پلیس انجام شد

انهدام 43 باند سرقت و دستگیری793 سارق و مالخر در پایتخت

با حضور شــهردار تهران، آییــن بهره برداری از 
پروژه های مدیریت شهری در منطقه 2۰ برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهر، پیروز حناچی در 
حاشــیه مراســم بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری 
منطقه 20، در جمع اصحاب رســانه، گفت: هفته گذشــته 
مجموعــه فرهنگی-تاریخــی ری افتتاح شــد و اکنون هم 
پروژه هایی در مقیاس محلی از کوه بی بی شــهربانو تا حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( افتتاح شد. این اقدامات عمدتاً 

از جنس توسعه قلمرو عمومی و در مقیاس محلی هستند.
حناچــی، ری را بــه عنــوان یکی از برگه هــای اصلی 
شناسنامه ای تهران عنوان کرد و افزود: تمام تالش شهرداری 
این اســت کــه منطقه تاریخــی ری به درســتی به عموم 
شهروندان شناخته شــود و از ظرفیت های آن برای توسعه 
تهران و منطقه 20 اســتفاده کند. افتتاح پروژه های امروز، 
اقدامی به منظور گردشــگری و توســعه گردشگری در کوه 

بی بی شهربانو و منطقه 20 است.
وی با بیان اینکه روز ۱۸ خرداد، ادامه خط 6 مترو تهران 
به ایســتگاه حرم حضرت عبدالعظیم رسید که اقدام بسیار 
مهمی اســت، ادامه داد: منطقه 20 از معدود مناطقی است 

که دو خط مترو تهران از آن عبور می کند.
شــهردار تهران اظهارداشــت: پروژه هایی نظیر شهرک 

نفرآباد در جنوب حرم حضرت عبدالعظیم حســنی )ع( که 
تالش شــده با ایده معماری ایرانی-اسالمی به اجرا درآید و 
طرح آن در کمیسیون ماده 5 تصویب شده است و همچنین 
پروژه شمســه که در محدوده غربی محور برج طغرل افتتاح 
شده است، همه از جنس حوزه قلمرو عمومی است که تالش 

می شود کیفیت محلی و محیطی را افزایش دهد.
حناچی درباره اقدامات شــهرداری برای توســعه حرم 
عبدالعظیم حســنی )ع( بیان داشت: توســعه حلقه داخلی 
حرم برعهده تولیت اســت که خودشان پیگیری می کنند و 
شــهرداری کمک کننده است. برای توسعه حلقه بیرونی که 

خارج از حرم اســت، شهرداری پروژه ای نظیر نفرآباد را اجرا 
می کند. تالش می شود با طراحی و اجرای به موقع این پروژه 
کیفیت زندگی در منطقه افزایش یابد. وی درباره باز ســازی 
میدان حســن آباد، توضیح داد: میدان حسن آباد باز سازی 
شده و پالک پشتی آنکه مربوط به بخش خصوصی است در 
مرحله تأیید نقشه های طراحی شده توسط میراث است که 

پس از ثبت ملی به مرحله اجرا می رسد.
شــهردار تهران در پاســخ به پرسشی مبنی براینکه که 
آیــا برای حفاظت از الیه های تاریخی ری آیین نامه ای وجود 
دارد، گفت: این اقدام جزو مســئولیت های ســازمان میراث 
فرهنگی اســت و شــهرداری تهران می تواند کمک دهنده 
به دیگر دســتگاه  ها باشــد و میراث این وظیفه را تعقیب و 
دنبال می کند. وی درباره کودکان کار اظهارداشــت: یکی از 
اقداماتی که شــهرداری تهران در مجتمع های بهاران انجام 
داده با محوریت توانمند سازی کودکان کار است. ساماندهی 
کودکان کار وظیفه اصلی شــهرداری نیســت. شهرداری با 
کودکان زباله گرد برخورد می کند. کودک کار یعنی کســی 
که کمتر از سن ۱۸ سالگی کار می کند که این هم ناشی از 
فقر اســت. شــهرداری تهران در این رابطه کمک دهنده به 
دیگر دستگاه ها است که معاونت فرهنگی و اجتماعی با نگاه 

اجتماعی نرم افزاری کار می کند.

بهره برداری از پروژه های مدیریت شهری منطقه 2۰ 
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مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، در اطالعیه ای 
از فوت ۱5۷ بیمار کووید۱9 در شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش وبدا، در این اطالعیه آمده اســت: »از ۱۸ تا ۱۹ خرداد ۱400 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱0 هزار و 5۹۸ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و 557 نفر از آنها بستری شدند 
و مجمــوع بیماران کووید۱۹ در کشــور به دو میلیــون و ۹۹0 هزار و 7۱4 
نفر رســید. متاســفانه در طول این مدت، ۱57 بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ هزار و 5۱۹ نفر 
رسید. خوشبختانه تا کنون دو میلیون 5۹0 هزار و 6۸2 نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سه هزار و 5۸4 نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تا کنون 2۱ میلیون و 65 هزار و 45۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است. در حال حاضر ۱6 شهر کشور در وضعیت قرمز، 20۱ 
شــهر در وضعیت نارنجی، 2۳۱ شــهر در وضعیت زرد قرار دارند. تا کنون 4 
میلیون و 2۸۱ هزار و 26۸ نفر ُدز اول واکســن کرونا و 706 هزار و 6۹5 نفر 
نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 4 

میلیون و ۹۸7 هزار و ۹6۳ ُدز رسید.«

فوت ۱۵7 بیمار کرونایی دیگر 


