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ســوئد و دانمارک اعالم کردند که 
به  را  »مدرنا«  کرونای  واکســن  تزریق 
گروه های سنی جوان تر به حالت تعلیق 

درمی آورند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ســوئد 
و دانمــارک اعالم کردند که تزریق واکســن 
کرونای »مدرنا« را به گروه های سنی جوان تر 

به حالت تعلیق درمی آورند. این تصمیم پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر 
بروز عوارض جانبی نادر قلبی- عروقی گرفته شده است. 

بر اساس گزارش رویترز، آژانس بهداشت سوئد اعالم کرد که تزریق این 
واکســن کرونا را به افراد متولد سال 1991 و پس از آن متوقف می کند زیرا 
داده ها نشان داده اســت که دو عارضه قلبی »میوکاردیت« و »پریکاردیت« 
)التهاب قلب و دیواره آن( در بین جوانان واکســینه شــده با واکســن مدرنا 

افزایش یافته است. 
دانمارک نیز تصمیم گرفته اســت که تزریق واکسن مدرنا را به افراد زیر 

18 سال به دلیل بروز این عوارض به حالت تعلیق درآورد. 
واکسن مدرنا نوعی واکسن بر مبنای mRNA ساخت کشور آمریکاست که 

در برخی از کشورهای دیگر نیز تولید می شود.
خبر دیگر اینکه، مقامات بهداشــتی ایالت واشــنگتن در آمریکا از جان 
باختن یک زن پس از دریافت واکســن جانسون و جانسون بر اثر عارضه نادر 
»سندروم انعقاد خون« این واکسن خبر دادند.  به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
این زن که در اواخر ۳۰ سالگی و ساکن شهرستان کینگ در ایالت واشنگتن 
آمریکا بود، اولین فردی است که در این ایالت بر اثر عارضه لخته شدن خون 

مربوط به واکسن، جان خود را از دست داده است.
مقامات بهداشتی ایالت واشنگتن اعالم کردند که علت مرگ »ترومبوز« 
با »سندرم ترومبوسیتوپنی« )TTS( بوده است. این سندرم یک عارضه نادر اما 
جدی است که باعث لخته شدن خون با پالکت های پایین می شود. همچنین 
این عارضه به عنوان یک عارضه نادر مرتبط با واکســن جانسون و جانسون 

شناخته شده که عالئم آن دو هفته پس از واکسیناسیون ظاهر می شود.
مرکــز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا در ماه آوریل ســال 
جاری میالدی مجوز واکسن جانسون و جانسون را به منظور مطالعه خطرات 
عوارض نادر انعقاد خون در این واکسن تعلیق کرد که پس از انجام مطالعات 

در همان ماه به این تعلیق پایان داد.
طبــق داده های مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا، این 
عارضه واکسن نادر است؛ به طوری که در حدود هفت نفر در هر یک میلیون 
زن واکسینه شده بین سنین 18 تا ۴9 سال رخ می دهد. برای زنان ۵۰ سال 

به باال و مردان در هر سنی، این عارضه حتی نادرتر نیز هست.
طبق گزارش این سازمان، در بین 1۵ میلیون نفری که واکسن جانسون 
و جانســون را در ایــاالت متحده دریافت کرده اند، ۴۷ مورد این ســندرم را 

شناسایی کرده است که اکثر آنها بهبود یافته اند.

توقفتزریق
واکسن»مدرنا«

بهجوانان

سوئد و دانمارک

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر 
بامداد پنجشنبه مناطق مختلف در ایالت 

بلوچستان پاکستان را لرزاند.
به  گزارش خبرگزاری ایرنا از منابع رسمی 
پاکســتان، مرکز لرزه نگاری این کشور اعالم 
کرد این زمین لرزه، بخش هایی از شــهرهای 
کویته، خضدار، نصیرآباد، سیبی، هرنایی و برخی دیگر از مناطق این کشور را 
لرزاند.  مردم در دیگر مناطق خارج از ایالت بلوچســتان نیز لرزش این زلزله 

را احساس کردند.
ســازمان لرزه نگاری و مرکز هواشناسی پاکستان کانون این زلزله را در 

عمق 1۵ کیلومتری واقع در منطقه »هرنایی« اعالم کرد.
سازمان منطقه ای مدیریت بحران ملی در بلوچستان پاکستان اعالم  کرد: 
شدت زمین لرزه باعث تخریب ده ها واحد مسکونی در ایالت بلوچستان شده 

که بر اثر آن ۲۰ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر دیگر مصدوم شده اند.
منابع خبری در پاکستان اعالم کردند که احتمال افزایش شمار قربانیان 

زمین لرزه وجود دارد.

۲۰کشته
و۳۰۰مصدوم
براثرزلزله

پاکستان

 دو قطار مســافربری در شــهر 
»بن عروس« واقع در جنوب پایتخت 
این کشور به یکدیگر برخورد کرده اند.

به گزارش ایرنا از اسکای نیوز، وزارت 
حمل ونقل تونس با اعالم این خبر افزوده 
است: بر اســاس آمار اولیه ۳۳ نفر در پی 

این حادثه زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

۳۳زخمی
براثربرخورد

۲قطار

تونس

 ضربه بزرگ اطالعاتی ایران به »سیا«
 حسن عابدینی: »ایران زمانی با شبیخون به جعبه سیاه جاسوسان 
آمریکا به هویت صدها عنصر اطالعاتی در جهان دست یافت. نیویورک 
 CIA تایمز با اعتراف به بزرگترین ضربه اطالعاتی به شبکه عنکبوتی
کوشــید آن را تحریف کند. شیوه دســتیابی و رمز گشایی از شبکه 

جاسوسان احتماال زمینه ساز دهها فصل سریال گاندو خواهد بود.«
 منافعی که 8 سال نادیده گرفته شد

 خانعلی زاده: » اعتراِف دکتر ظریف بعد از چند سال: »من در مجلس 
گفتم در برجام کلمه  »تعلیق« وجود نداره. اشتباه از من بود. چهار بار 
کلمه  »تعلیق« در ]ضمائم[ برجام وجود دارد ولی مذاکره کننده  ما به 

من اطالع نداده بود!« بیچاره منافع ملی ایراِن عزیز...«
 ابعاد پنهان اعتراف ظریف

 رحیمی: »اعتراف ظریف به عدم اشراف بر ضمائم برجام و از جمله 
اینکه نمیدانسته در متن آن چهار بار کلمه تعلیق به جای لغو آمده، 
از ابعاد مختلف قابل توجه اســت؛ 1.مذاکــره کنندگان مطالبی را از 
او مخفی کرده اند! ۲.چه مطالــب دیگری را به او نگفته اند؟ ۳.چطور 

فهمیده اند می شود مطالبی را از ظریف پنهان کرد؟«
  هدف آمریکا مشخص بود 

 سید یاسر جبرائیلی:» آقای ظریف فرموده اند مذاکره کننده ایشان 
به ایشــان نگفته اند که در متن برجام کلمه تعلیق آمده است. کلمه 
تعلیق دفعتا و غفلتا در برجام گنجانده نشد. کامال مشخص بود آمریکا 
صرفــا قصد تعلیق دارد. در تاریخ ۳۰ ژوئــن ۲۰1۵ یعنی 9 تیر 9۴ 

حقیر به مذاکره کننده شما پیام دادم که زیر بار تعلیق نروید. «
 تکرار قصه صبح جمعه

 زهــره الهیان:»اینکه ظریــف اعتراف کرده اطالعی نداشــته که 
تحریم ها در برجام تعلیق شــده و تصور کرده کــه لغو تحریم ها در 
برجام وجود دارد شبیه اظهارات روحانی بعد از گرانی بنزین است. او 

هم گفته بود من مطلع نبودم و صبح روز جمعه فهمیدم.«
 الگوی مناسب برای پیشرفت اقتصادی

 مصطفی عاشــوری: »چین با حمایت از کسب و کارهای کوچک و 
متوســط توانست با موج بیکاری و فقر مقابله واین کشور را تبدیل به 
کشوری پیشرو در عرصه اقتصادی کند. الگویی که تکرار آن در ایران 
می تواند عالوه بر اشــتغالزایی،تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و 

وضعیت معیشت عمومی را بهبود بخشد.«
 کار درست در مقابل رسانه های معاند

 امیر: »آنها همیشــه جلوتر از روشــنفکران مدعــی و هنرمندان
پر ســر و صدا بودند و این در تاریخ نگاری ما کتمان شده است. تبار 
ورزشکاران ایرانی ابدا به لمپن ها و شعبان جعفری ها نمیرسد! کاری 
که پژمان درســتکار )مربی تیم ملی کشــتی آزاد( در اوج هیجان و 
ترشــح آدرنالین با رادیو ریاض کرد، خیلی ها در آرامش پشــت میز 

اتاقهایشان نمی کنند.«
 کارکنان متجاوز سازمان بهداشت جهانی

 مجتبی روحی زاده: »۲1 نفر از کارکنان ســازمان بهداشت جهانی 
که بین سال های ۲۰18 تا ۲۰۲۰ میالدی در جمهوری کنگو شاغل 
بودند متهم به 8۳ مورد سواستفاده جنسی هستند! حاال چشم و دل 
سیر بودنشــون جای خود ولی سؤاله اینه آیا کسی که میتونه تجاوز 
جنسی به بیمارهاش بکنه تعهدی در قبال سالمتیشون میتونه داشته 

باشه؟«

کاهش مناطق قرمز به 7 شهر

پس از ۸۲ روز آمار روزانه جان باختگان کرونایی 
به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت در اطالعیه ای از کاهش محسوس تعداد 
فوتی ها و مبتالیــان روزانه کرونا به پایین ترین 

سطح طی قریب سه ماه گذشته خبر داد.
به گــزارش وبــدا، در این اطالعیه آمده اســت: 
»تاکنون ۴۳ میلیــون و 9۵۳ هزار و 1۰۶ نفر ُدز اول 
واکســن کرونا و 18 میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۴ نفر نیز 
ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشــور به ۶۲ میلیون و 18۳ هزار و 1۷۰ ُدز 
رسید. از 1۵ تا 1۶ مهرماه 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، 9 هزار و 89۷ بیمار جدید مبتال 
 به کووید19 در کشــور شناسایی شــد که یک هزار 

و ۴۲۴ نفر از آنها بستری شدند.
آخرین باری که تعداد بیماران شناســایی شــده 
کمتر از 1۰ هزار نفر بود، 1۲ تیرماه و آخرین باری که 
تعداد بستری های جدید بیماران، کمتر از یک هزار و 
۵۰۰ نفــر بود، 19 تیرماه بوده و دیروز بعد از 9۷ روز، 
تعداد بیماران شناسایی شده به کمتر از 1۰ هزار نفر و 

بعد از 9۰ روز، تعداد بستری های جدید 
بیماران، به کمتر از یک هزار و ۵۰۰ نفر 
رســید و مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به پنج میلیون و ۶8۳ هزار و 98۰ 

نفر رسید.
ایــن مدت،  متاســفانه در طــول 

 18۵ بیمــار کووید19 جــان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 1۲۲ هزار و 19۷ نفر رسید.
دیروز همچنین بعد از 8۲ روز، موارد 
فوت روزانه بیماران کرونایی در کرونا به 
کمتــر از ۲۰۰ نفر کاهش یافت. آخرین 
بار، روز ۲۷ تیرماه، فوت بیماران کرونایی، 
کمتــر از ۲۰۰ نفــر بود. خوشــبختانه 
 تا کنــون پنــج میلیــون و 18۶ هزار 

و 9۶ نفــر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 
ترخیص شده اند.

مبتــال  بیمــاران  از  نفــر  پنــج هــزار و ۴۵1 

بــه کوویــد19 نیــز در بخش هــای مراقبت هــای 
ویــژه بیمارســتان ها تحــت مراقبــت قــرار دارند. 
 تاکنــون ۳۳ میلیــون و ۳9 هــزار و ۲۵۴ آزمایــش

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«

   کاهش مناطق قرمز 
به 7 شهر

در شــرایطی که پیــش از این تعداد شــهرهای 
قرمز کرونایی در ســطح کشور ۲9 شــهر بود، طبق 
اعالم وزارت بهداشــت، در حال حاضر ۷ شــهر کشور 
 در وضعیــت قرمز، 1۰8 شــهر در وضعیــت نارنجی، 
۲۴8 شهر در وضعیت زرد و 8۵ شهر در وضعیت آبی 

قرار دارند.
بر اســاس رنگبنــدی جدید که از امــروز اعمال 
می شود، شهرســتان های سردشت، مهاباد )آذربایجان 
غربی(، سنندج، مریوان )کردســتان(، پاوه، جوانرود، 
 ســرپل ذهاب )کرمانشــاه( هنــوز در وضعیت قرمز 

هستند.
با عبور اکثر نقاط کشور از قله خیز پنجم و نزولی 
شــدن روند بســتری، اکثر نقاط کشــور از وضعیت 
قرمز خارج شــدند ولی همچنان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، حتی برای افــرادی که واکســن  زده اند، 

ضروری است.

فرمانده نیروی انتظامی از افزایش زمان پرداخت اقساطی 
جرائم رانندگی از ۱۲ به ۱8 ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در حاشیه 
بازدید ســرزده از یگان های انتظامی و برخی شهرســتان های تابعه 
استان خراسان رضوی گفت: هفته ناجا در سال جاری با شعار »پلیس 

هوشمند، امنیت پایدار« برگزار می شود.
اشــتری از تالش مضاعف پلیس برای افزایش خدمات انتظامی 
توأمان با تســهیل و تســریع امور با تکیه بر فناوری های هوشمند به 
منظور توســعه امنیت پایدار خبر داد و افزود: همزمان با گرامیداشت 
هفته ناجا در ســال جاری و به منظور کاهــش پیامدهای اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و کمک به هموطنان، تمهیدات ویژه ای 
بــه منظور ترخیص خودروهای توقیفی و رســوبی که فاقد دســتور 
قضایی یا عدم تصادف منجر به جرح و فوت باشــند، از پارکینگ های 
سراسر کشور پیش بینی شده است و مالکان و متصرفان این دسته از 
 وســایل نقلیه می توانند با در دست داشتن مدارک و مراجعه به دفاتر 

پلیس +1۰ از این تسهیالت ویژه بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه با تالش های پلیس این امکان فراهم شد هزینه 
نگهداری وســایل نقلیه در پارکینگ ها که مربوط به بخش خصوصی 
اســت مطابق با تعرفه های سال 9۴ محاســبه و دریافت شود، ادامه 
داد: طرح ترخیص وســایل نقلیه توقیفی، شــامل خودروهایی که به 
دلیل عدم رعایت محدودیت های کرونایی جریمه و توقیف شــده اند 

نیز می شود.
فرمانده ناجا گفت:  طرح تقسیط جرایم معوق از 1۲ ماه به 18 ماه 
ارتقا یافته و این امکان فراهم شده که مالکان وسایط نقلیه توقیفی و 
رســوبی در بازه زمانی 18 ماهه جرایم معوق را به صورت تقسیطی و 
تدریجی پرداخت کنند که اتخاذ این سیاست و تدبیر به منظور کمک 
به حال و رفاه مردم در شرایط کرونایی حال حاضر و کاهش فشارهای 

اقتصادی ناشی از این شرایط است.
اشتری بیان داشــت: دستور عدم توقیف خودروها با بیش از سه 
میلیون تومان جریمه را نیز در بازه زمانی گرامیداشــت هفته ناجا به 

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ابالغ و اعالم کردیم.

سردار اشتری به مناسبت هفته ناجا خبر داد
 ترخیص خودرو و موتورسیکلت های رسوبی 

و افزایش زمان پرداخت قسطی جرائم رانندگی

صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن »اسپایکوژن«

 واکسن کرونای »پاستور« به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد
رئیس ســازمان غذا و دارو از اضافه شــدن 
واکسن »پاستوکووک« محصول مشترک انستیتو 
پاســتور ایران و کوبا به ســبد واکسیناسیون 
کشــور و صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن 
»اســپایکوژن« تولید مشترک بخش خصوصی 

ایرانی و طرف استرالیایی خبر داد.
به گزارش وبدا، محمدرضا شــانه ساز گفت: مجوز 
مصرف اضطراری از ســوی ســازمان غذا و دارو برای 

واکسن »اسپایکوژن« صادر شد.
شانه ســاز اظهار داشت: اثربخشــی واکسن هایی 
همچون فایــزر در مقابل ســویه های جدید ویروس 
 کرونا، کاهش یافته اســت و در برخی مــوارد به زیر

۵۰ درصد رسیده است. این در حالیست که اثربخشی 
واکسن اسپایکوژن باالتر از مقادیر مجاز اعالم شده در 

دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت بوده است.
وی افــزود: در حــال حاضر ویــروس غالب کرونا 
در کشور شــامل ســویه هایی مانند دلتا، انگلیسی و 
ووهان ممکن است باشــد، که مطالعه بالینی واکسن 
اســپایکوژن جزو معدود مطالعاتی در جهان است که 
تماما در پیک دلتا انجام شــده است و این واکسن در 
مقابل اکثر سویه های موجود ویروس کرونا در کشور، 
اثربخشی مناسب و باالتر از دستورالعمل های سازمان 

جهانی بهداشت را داشته است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بر اساس گزارش 
ارســالی از مطالعه بالینی و نظر کمیته بالینی، در این 
مرحله از مطالعه بالینی فاز ۳ واکســن اســپایکوژن، 
اثربخشی واکسن در پیش از ابتال به موارد عالمت دار 

و خفیف کووید19 و در شــرایط غلبه واریانت دلتا در 
کشور، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد شده است.

به گفته شــانه ســاز، تولید ماهانه اسپایکوژن بر 
اساس اظهارات شــرکت سیناژن، حداقل سه میلیون 

ُدز است.
وی یادآور شــد: براســاس هماهنگــی با معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت مقرر شده که افرادی که در 
فازهای موفق مطالعات بالینی واکسن دریافت کرده اند، 
بتوانند کارت واکسن خود را دریافت کنند تا در مراحل 

اجرای قرنطینه هوشمند با مشکلی مواجه نشوند.
  ورود واکسن پاستور

 به چرخه مصرف
رئیس ســازمان غذا و دارو همچنین از آغاز توزیع 
واکسن »پاســتوکووک« و اضافه شــدن آن به سبد 

واکسیناسیون عمومی کشور خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، محمدرضا 
شانه ســاز گفت: واکسن پاستوکووک تولید شده بود و 
مــدت 1۴ روز قرنطینه خود را طــی می کرد و اولین 
پارت از محموله ۶ میلیون دزی واکســن پاستوکووک 

آزاد و توزیع شد.
 شانه ســاز افزود: تاکنون ۶ میلیون دز واکســن 
پاستوکووک به دست ما رسیده است و امیدواریم این 
میزان افزایش پیدا کند و افزایش میزان تولید منوط به 
توافق انستیتوپاستور ایران و انستیتو فینالی کوباست 

و به ما قول افزایش تولید را داده اند.
وی ادامه داد: در آبان ماه بر اســاس پیش بینی ها 
1۰ میلیون دز واکسن پاستوکووک به دست ما خواهد 

رســید که بخشــی از آنها در ایران فیلینگ و بخشی 
به طور کامل در ایران تولید می شــود البته باید توجه 
داشــت آنچه تولید می شود دو هفته زمان نیاز دارد تا 
کیفیت آن در آزمایشــگاه کنترل سازمان غذا و دارو 

تایید شود.
  واکسن پاستور می تواند 

ُدز یادآور همه واکسن ها باشد
رئیس انستیتو پاســتور ایران هم گفت: در تالش 
هستیم از آذر ماه 1۰ میلیون دز واکسن پاستوکووک 

ماهیانه تحویل وزارت بهداشت دهیم.
علیرضا بیگلری با اشــاره به اضافه شــدن واکسن 
پاستوکووک به سبد واکسیناسیون کشور اظهارداشت: 
واکســن تولید مشترک ایران و کوبا، سوبرانا در کوبا و 
در ایران به نام پاســتوکووک شناخته می شود و نتایج 
مطالعات بینابینی فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن در 

هفته جاری منتشر می شود.
بیگلری ادامه داد: در چهار هفته آینده تا 1۰ آبان 
مــاه، محموله ۶ میلیون دزی واکســن به طور کامل 
تحویل وزارت بهداشــت خواهد شد، پارت اول شامل 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکســن را هفته گذشته 
تحویل دادیم و پارت دوم هفته جاری و تا 1۰ آبان این 

محموله به طور کامل تحویل داده خواهد شد. 
وی افزود: واکسن پاســتوکووک اثربخشی خوبی 
دربــاره واریانت واکســن گریز دلتــا دارد و در تالش 
هستیم از آذر ماه 1۰ میلیون دز واکسن پاستوکووک 

ماهیانه تحویل وزارت بهداشت دهیم.
رئیس انستیتو پاســتور بیان داشت: ما 1۲۰ هزار 

دز واکسن در ابتدا به شــکل فیلینگ تولید کردیم و 
تحویل دادیم و برای تحویل واکسن ها اکنون از فناوری 
مشترک اســتفاده می کنیم و بخشی از کار در کوبا و 
بیش از ۵۰ درصد تولید شامل فرموالسیون و فیلینگ 
واکســن در ایران انجام می شــود و با توجه به اینکه 
فناوری کونژوگاسیون در بسیاری از واکسن ها در آینده 
مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت بسیار کمک کننده 

خواهد بود. 
در صورتی که خط تولید ما به طور کامل راه اندازی 
شــود از آذرماه می توانیم چهارمیلیون دز به ظرفیت 
تولیــد اضافه کنیم و ماهیانــه 1۰ میلیون دز تحویل 
دهیم. بیگلری گفت: واکســن پاســتوکووک در برابر 
واریانت دلتا اثربخشــی خوبی دارد، کارایی واکســن 
فایزر در برابر واریانت دلتا به نصف رســید و واکســن 
پاستوکووک در برابر این واریانت که در ۷ استان مورد 
استفاده قرار گرفت، اثربخشی باالیی داشت و این یکی 
از ویژگی های ممتاز واکسن پاستوکووک بوده است و 
از طرفی می توان از این واکسن در گروه های سنی زیر 

18 سال هم استفاده کرد.
وی با بیان اینکه واکســن پاســتوکووک می تواند 
دز یادآور یا سوم همه واکســن ها باشد، اظهارداشت: 
همچنین واکســن پاستوکووک یک یاد آور اختصاصی 
دارد و اســتفاده این واکسن در افرادی که سابقه ابتال 
دارند می توانــد ایمنی خوبی ایجاد کنــد و از طرفی 
از واکســن پاســتوکووک می توان برای یادآور ســایر 
واکســن های دیگر اســتفاده کرد و از کم عارضه ترین 

واکسن هاست.

اطالعیه
هیئت اجرائی شهرک شــهید صیاد شــیرازی، در نظــر دارد اجرای قسمتی از 
عملیات باقیمانده آماده ســازی شهرک )عملیات سیویل، شبکه توزیع کل آب 
و جمع آوری فاضالب خیابان های اصلی( را از طریق مناقصه عمومی به شــرکت های 

توانمند دارای رتبه حداقل پایه 3 در رشته ابنیه، راه و باند و آب واگذار نماید.
فلــذا از داوطلبین دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 1400/07/18 لغایت 
1400/07/21 به آدرس تبریز - جاده ســنتو- میدان کارگر- بلوک 160 شهرک امام- راه پله 

دوم- طبقه همکف مراجعه فرمایند.
هیئتاجرائیشهرکشهیدصیادشیرازی

هوشنگدهستانی-مدیرتصفیه
شرکتزیستخاور)سهامیخاص(درحالتصفیه

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده
شرکتزیستخاور)سهامیخاص(درحالتصفیه
بهشمارهثبت۲۳۰۴۴وشناسهملی۱۰۱۰۰6۸۵۱۵۵

بدینوســیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم می رســاند، جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت زیســت خاور)ســهامی خاص( 
در حــال تصفیــه در ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 
1400/7/28 به آدرس تهران- بخش مرکزی شــهر تهران- محله 
داوودیــه- کوچه هشــتم- خیابان نیل- پــالک 13 طبقه همکف 
برگزار می گردد. خواهشــمند اســت دســتور فرمایید، شخصا و یا 
 وکالی خویــش را جهت حضور در مجمع یاد شــده معرفی نمایند. 

دستور جلسه: 
* تغییر سال مالی شرکت و اصالح ماده 33 اساسنامه.

مرندی، وزیر اسبق بهداشت:

ایمنی جمعی قبل از دریافت ۲ ُدز واکسن ایجاد نمی شود
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: اینکه 
اعالم کردند با تزریق 7۰ درصد دز اول واکسن 
جشن واکسیناســیون برگزار می کنیم منطقی 
نیست و دز اول واکسن تأثیر بسیار ناچیزی دارد.

ســیدعلیرضا مرندی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
 فــارس در واکنش بــه طرح موضوع واکسیناســیون

۷۰ درصــدی جامعه اظهار داشــت: به طــور مثال با 
تزریق واکســن ســرخک ۷۵ درصد مصونیت ایجاد 
می شود، اما برای کرونا این طور نیست و این مصونیت 
کمتر است و متأسفانه اکنون اشتباهی که از مسئوالن 
دانشــگاه ها یا وزارتخانه می شنوید و دیگران نیز از آن 
 تبعیت می کنند، این اســت که اعــالم می کنند اگر

۷۰ درصد واکســینه شوند جاده ها، مکان های عمومی 
و... بازگشایی خواهند شــد، ولی این موضوع منطقی 

 نیســت. مرندی افــزود: اینکه اعالم کردنــد با تزریق 
۷۰ درصد دز اول واکسن جشن واکسیناسیون برگزار 
می کنیم منطقی نیســت و دز اول واکسن تأثیر بسیار 
ناچیــزی دارد و در واقع اصال اثــر محافظتی در برابر 
کرونا نخواهد داشت، لذا باید حداقل دو ُدز تزریق شده 
باشــد که در این صورت نیز به صورت کامل ایمنی و 

مصونیت ایجاد نمی کند.
وی ادامــه داد: لذا باید حــدود دو هفته زمان از 
تزریق دز دوم بگذرد تا مصونیت ایجاد شــود. بنابراین 
هر درصدی که از واکسینه شده ها اعالم می شود باید 
شــامل دز دوم هم باشــد؛ نه اینکه دز اولی ها را جزو 
واکسینه شده ها اعالم کنیم. اکنون در رسانه ها مجموع 
دز اول و دوم را محاســبه و اعالم می کنند؛ در صورتی 
که اصال نباید این طور باشــد، لذا باید شمارش دو دز 

تزریقی محاسبه شود. وزیر اسبق بهداشت بیان داشت: 
تزریق دو دز واکســن کرونا بــه 1۲ میلیون نفر قطعا 
مصونیت بیشــتری ایجاد خواهد کرد تا اینکه به ۵۰ 
میلیون نفر دز اول تزریق شده باشد. زمانی که به مردم 
این طور و به این شکل اطالع رسانی و القا می شود، اصال 
به دنبال تزریــق دز دوم نمی روند و می گویند ما جزو 
واکسینه شده ها هستیم و دیگر نیازی به تزریق دز دوم 
نداریم. مرندی خاطرنشــان کرد: در ضمن همان طور 
که اعالم کردم واکسن کرونا مانند سرخک، دیفتری، 
فلــج اطفال و... مصونیت باال ایجاد نمی کنند، بنابراین 
بــا ۷۰ درصد تزریق دز دوم نیــز ایمنی اجتماعی که 
انتظار می رود به صورت کامل در ســطح جامعه ایجاد 

نخواهد شد.
وی ادامــه داد: به طور مثال یکی از اســاتید بنده 

که برای دوره آموزشــی چند هفته ای به کانادا ســفر 
کرده، برای بنده ایمیلی ارســال و اعالم کرده است با 
اینکه بیش از 8۰ درصد مردم در آنجا دو دز واکســن 
فایــزر دریافت کرده اند ولی هنــوز مرزهای خود را به 
شدت کنترل می کنند تا از کشور آمریکا در همسایگی 

خودشان ترددی صورت نگیرد.
رئیس فرهنگســتان علوم پزشکی با اشاره به اینکه 
مســئولین نباید به مردم قول های خالف واقع بدهند، 
اظهار داشت: مردم ما دو سال زندگی سختی داشتند، 
پس باید اجازه داده شود هر زمانی که اطمینان حاصل 
شد و 9۰ درصد مردم دو دز واکسن را دریافت کردند، 
در آن زمــان محدودیت هــا را برداریم. وعده هایی که 
می دهیم باید بر مبنای علم باشد و قول خالف واقع به 

مردم داده نشود.

زاکانی:

سهم شهرداری در نوسازی ناوگان تاکسیرانی را پرداخت خواهیم کرد
 شهردار تهران با اشــاره به اهمیت نو سازی

۱۰ هزار تاکسی  فرسوده، معیشت و امنیت شغلی 
تاکسیرانان گفت: نو سازی ناوگان در دستور کار 
قرار گرفته و ســهم مربوط به شهرداری را هم 

پرداخت خواهیم کرد.
به گزارش شــهرداری تهــران، علیرضــا زاکانی 
پنجشــنبه پــس از بازدید از مرکز کنتــرل و نظارت 
هوشمند و بخش نو سازی تاکسیرانی با خانواده شهدای 

تاکسیرانی دیدار و گفت و گو کرد.
زاکانی در این دیدار گفت: متاسفانه در این مدت 
۵۰۰ نفر از رانندگان تاکسی بر اثر بیماری کرونا جان 
خود را از دســت داده اند و باید به ســمتی برویم که 
رانندگان تاکســی دغدغه معیشــت، سالمت،   امنیت 

شغلی را نداشته باشد.

وی افزود: برعکس همه جای دنیا که تاکســی از 
سهم حمل ونقل عمومی به طور میانگین ۴ درصد را به 
خود اختصاص می دهد در ایران این سهم از حمل ونقل 
عمومی ۲۳.8 درصد است و امروز ۷8 هزار تاکسی در 

تهران داریم که ۶ هزار آن از نوع ون هستند.
شــهردار تهران اظهارداشــت: به طــور میانگین 
تاکسی ها بعد از 9 ســال و چهار ماه دچار فرسودگی 

می شوند و نیازمند رسیدگی بیشتری هستند.
زاکانی ادامــه داد: بالغ بر 9۰ هــزار نفر از طریق 
حوزه تاکسیرانی خدمت رســانی می کنند، به اعتقاد 
کارشناســان رفع مشکالت، دغدغه ها و نیازها در ابعاد 
مختلف از جمله ســالمت این افــراد از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. وی بیان داشــت: مــا از ارایه 
بسته های تشویقی و کمک معیشتی به خانواده بزرگ 

تاکسیرانی حمایت کرده و در این خصوص برنامه های 
مهم خواهیم داشــت تا وضعیت زندگی تاکســیرانان 
بهتر شــود. شهردار تهران با اشاره به ضرورت نو سازی 
1۰ هزار تاکسی، گفت: نو سازی ناوگان تاکسیرانی در 
دستور کار قرار گرفته و در این زمینه سهم مربوط به 

شهرداری را هم پرداخت خواهیم کرد.
 زاکانی تاکیــد کرد: به همان انــدازه که خدمت 
رسانی به ناوگان تاکسیرانی را ضروری می دانیم، انتظار 
داریم تاکسیرانان نیز در جهت ارایه خدمت به مسافران 

الگویی برای ۴۰۰ هزار تاکسی اینترنتی باشند. 
 فعالیت ۳۵ هزار تاکسی

 با متوسط سن ۱۰ تا ۱۵ سال
وی ادامه داد: ناوگان تاکســیرانی پس از 9 ســال 
 و ۴ ماه فرسوده می شود و شــرایطی دارند که حدود 

۳۵ هزار تاکسی بین 1۰ تا 1۵ سال است که در تهران 
فعال هستند. باید شــرایطی برای راننده فراهم کنیم 
تا بتواند تاکســی خود را بــه روز کرده و این خدمات 
به صرف تاکســیران باشد و شــهرداری بتواند به نفع 

رانندگان خدمات ارایه دهد.
شهردار تهران با اشــاره به ضرورت بهره مندی از 
تاکســی های هیبریــدی، تاکید کرد: ارتقــا ناوگان و 
استفاده از هوای پاک و زیست پذیر کردن شهر تهران 
در مراحل بعدی است و در حال رایزنی هستیم تا بیش 

از پیش از این ظرفیت استفاده کنیم.
زاکانی در این جلسه دســتور داد تا پایان امسال 
سامانه هوشمند مدیریت تاکسیرانی راه اندازی شود، بر 
این اساس خدمات تاکســیرانی در ابعاد مختلف ارتقا 

خواهد یافت.

پیکر بی جان ۳ صیاد پیدا شد

خسارت ۱۶۷ میلیارد تومانی طوفان »شاهین« به زیرساخت های شیالت سواحل مکران
معاون صیــد و بنادر ماهیگیــری اداره کل 
طوفان  گفت:  بلوچســتان  و  شیالت سیستان 
حاره ای شــاهین حدود ۱۶7 میلیارد تومان به 
زیرساخت های شیالت سواحل مکران خسارت 

وارد کرده است.
عطااله رئیســی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشــت: خســارت های وارد به حوزه شیالت سواحل 
مکران )شهرســتان های چابهار، دشتیاری، کنارک و 
زرآباد( باید سریعا جبران شود تا شاهد اشتغال، توسعه 

و رونق صید و صیادی در این منطقه باشیم.
رئیســی بــا بیان اینکــه طوفان شــاهین که در 
روزهای 9 تا 11 مهرماه در سواحل مکران اتفاق افتاد 
خسارت جانی و مالی به همراه داشت، افزود: بیشترین 
خسارت وارده به حوزه شــیالت در شبکه برق رسانی 

به اســکله های صیادی، جاده دسترسی، موج شکن و 
دیوار حفاظتی و حوضچه های اســکله های صیادی در 
شهرستان های کنارک، دشتیاری، چابهار و زرآباد است.
وی ادامه داد: شبکه برق اسکله صیادی پسابندر و 
جاده دسترســی آن تخریب و سوله ها و سقف آن نیز 

دچار خسارت شده است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت 
سیستان و بلوچســتان بیان داشت: در مجموع به جز 
شکســته شــدن دو لنج، حدود 1۰ قایق صیادی نیز 
آســیب دیــده و دو قایق صیادی دیگــر مفقود و در 
 دریا ســرگردان هســتند که نیاز به اعزام بالگرد برای 

جست و   جو و عملیات نجات در دریا است.
رئیسی افزود: در طوفان شاهین موج شکن پسابندر 
هم آسیب دیده و به ترمیم نیاز دارد و همچنین ریزش 

تراشــه موجب الی گرفتن اســکله شــده و به دیوار 
محافظتی نیاز است. به گفته وی، شبکه برق، روشنایی 
و جاده دسترســی بنادر صیادی به ویژه پســابندر و 

بریس آسیب 1۰۰ درصدی دیده است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت 
 سیســتان و بلوچســتان بیان داشــت: خوشبختانه

۲1 صیاد دو لنج گالیت )لنج کوچک صیادی( گرفتار 
در طوفان شــاهین پس از چهــار روز به بندر بریس 
دشــتیاری واقع در ۶۰ کیلومتری چابهار رســیدند. 
سرنشــینان این دو شناور در مسیر طوفان و در عمق 
دریای عمان بودنــد که با راهنمایی و برقراری ارتباط 
رادیویی به مســیر امنی و بــه دور از طوفان راهنمایی 
شــدند و در آنجا صبر کردند تا طوفان فروکش کند و 

بعد به سمت سواحل مکران حرکت کردند.

 پیکر بی جان ۳ صیاد پیدا شد
رئیســی گفت: جسد بی جان ســومین صیاد لنج 
مفقود شــده بر اثر طوفان حاره ای شاهین پس از پنج 
روز با تالش نیروهای مردمی در پســابندر دشتیاری 
در نزدیکی نقطه صفر مرزی دریایی ایران و پاکستان 

پیدا شد.
وی افزود: در روزهای گذشــته اجســاد دو نفر از 
مفقودشدگان از جمله یک نَجار و تعمیرکار لنج تبعه 
پاکســتان از صیادان دو لنج شکسته شده در همین 

محدوده پیدا شده است.
رئیسی ادامه داد: تیم های جست و جو و نجات این 
اداره کل و نیروهای مردمی و هالل احمر و آتش نشانی 
شهرداری چابهار برای یافتن دو صیاد مفقود شده دیگر 

در حال تالش هستند.

رئیس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا، گفت: طی امروز و فردا در شمال شرق و شرق کشور 
کاهش دما بین ۳ تا 7 درجه همراه با وزش باد شــدید و در 

برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایســنا، با اشــاره به نقشــه های 
 پیش بینی هواشناســی، اظهار داشــت: طی شــنبه و یکشنبه برای 

استان های ساحلی خزر بارش باران پیش بینی می شود.
ضیاییان افزود: از یکشــنبه تا سه شنبه بارش ها در استان گیالن، 
شــرق اردبیل و غرب مازندران محتمل است و در سایر نقاط کشور 
جوی آرام حاکم خواهد بود. وی ادامه داد: در روزهای شنبه و یکشنبه 
در شرق و شمال شرق کشور کاهش دمای ۳ تا ۷ درجه ای به همراه 
وزش باد شــدید و در برخی نقاط خیزش گــرد و خاک قابل انتظار 

است.
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
گفت: امروز تا یکشــنبه غرب و شــمال خلیج فارس مواج و متالطم 

خواهد بود.
ضیاییان افزود: امروز اهواز با بیشــینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد 
گرم ترین مرکز اســتان و اردبیل با تجربه بیشــینه دمای ۷ درجه ای 

خنک ترین مرکز استان کشور لقب خواهند گرفت.
وی دربــاره وضعیت جوی تهران طی امروز و فردا بیان داشــت: 
 آسمان تهران امروز ابری همراه با وزش باد و تا قسمتی ابری در ساعات 
بعد از ظهر و با حداقل دمای 1۲ و حداکثر دمای 19 درجه سانتیگراد و طی 
 یکشنبه قسمتی ابری و با وزش باد و در ساعات بعد از ظهر صاف با حداقل

  دمــای 1۲ و حداکثــر دمــای 19 درجــه ســانتیگراد پیش بینی 
می شود.

پیش بینی کاهش ۳ تا ۷ درجه ای دمای هوا 
در برخی نواحی کشور

فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت گفت: واکسیناسیون 
۳۰ درصد نوجوانان تهرانی گروه سنی ۱۲ تا ۱8 سال در مراکز 

واکسیناسیون انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، علیرضا زالی اظهار داشــت: 
ســرعت و شتاب واکسیناســیون نوجوانان 18-1۲ سال در یک بازه 
زمانی کوتاه می تواند شــرایط بســیار خوبی را از نظر طراحی ایمنی 

جمعی ناشی از واکسیناسیون فراهم کند.
زالی با اشاره به مشارکت مجموعه آموزش و پرورش در اجرای این 
طرح افزود: در این طرح همکاران آموزش و پرورش مشارکت دارند و 
بخشی از کار نیز برعهده خود دانش آموزان گذاشته شده و در برخی 

مدارس، شورای دانش آموزی مشارکت کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه استان تهران دارای یک میلیون و 8۶ هزار 
دانش آموز اســت، بیان داشت: واکسیناســیون ۳۰ درصد نوجوانان 
 گروه ســنی 1۲ تا 18 سال در مراکز واکسیناسیون تا روز چهارشنبه

 1۴ مهرماه 1۴۰۰ انجام شده است.
 زالــی نقطه قوت طــرح جهادی واکسیناســیون کــه در حدود 
1۰۰ مدرسه استان تهران طی روزهای 1۵ و 1۶ مهرماه انجام شد، را 
اجرای آن در مدارس دانش آموزان ذکر کرد و ادامه داد: اگر دانش آموزی 
به هر دلیلی نتوانست واکسینه شود می تواند در اسرع وقت با مراجعه به 

سایر مراکز واکسیناسیون مستقر در شهر تهران واکسن دریافت کند.

انجام واکسیناسیون
 ۳0 درصد دانش آموزان تهرانی


