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سخنگوی ستاد بودجه خبر داد؛

ارز ۱۱هزار تومانی جایگزین ۴۲۰۰تومانی!
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طبق ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی صورت میگیرد؛

یک سال حبس در انتظار
مخدوش کنندگان پالک خودرو
متخلفان برای فرار از قانون روشهای مختلفی برای
ناخوانایی پالک استفاده میکنند که میتوان به پخش
روغنهای تیره بر روی پالک ،گلی و خاکی کردن پالک،
استفاده از اسپری های مخصوص ،استفاده از کاورهای
پالستیکی تیره اشاره کرد.
طبق ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی هر کس
ارقام و مشخصات پالک وسایل نقلیه را تغییر دهد
و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض
پالک تقلبی استفاده کند ،به حبس از  ۶ماه تا یکسال
محکوم میشود /...صفحه 2

استاندار تهران:

بازار تهران و اماکن
مذهبی باز هستند

محسنی بند پی درباره فعالیت مشاغل گروه دو از روز
شنبه توضیحاتی داد.
استاندار تهران با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا درباره نحوه فعالیت مشاغل و کسب و کارها از روز
شنبه اظهار کرد :از فردا مشاغل گروه  ۲نیز میتوانند عالوه
بر گروه  ۱فعالیت داشته باشند و تمام شغلهای آمده در
این گروه شامل مجوز فعالیت خواهند بود.
استاندار تهران درباره فعالیت بازار بزرگ تهران و
پاساژ عالءالدین گفت :این اماکن نیز به دلیل قرار گرفتن
در گروه دو مجاز به فعالیت خواهند بود.

خبر
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

طرح مجلس برای سهمیهبندی
بنزین سرانه خانوار

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی از قرار گرفتن طرح
سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار در
نوبت رسیدگی کمیسیون خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت:
«چهارشنبه عصر کمیته ۳جانبه
بررسی مسائل وزارت نفت با حضور
مهندس زنگنه و برخی نمایندگان در
مرکز پژوهشها به میزبانی رئیس مرکز
پژوهش های مجلس برگزار و بر  ۷محور
توافق شد.
شب گذشته هم رئیس مجلس
شورای اسالمی به طرح مهم مجلس
برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
اشاره کرد ،که در نوبت رسیدگی
کمیسیون انرژی قرار گرفته است».
الزم به ذکر است ،رئیس مجلس
شورای اسالمی شب گذشته در بخشی
از گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم
تاکید کرد که از دیگر مواردی که در
اصالح ساختار بودجه باید مورد توجه
قرار گیرد این است که امروز حدود ۴۵
تا  ۵۰درصد خانوادهها ماشین ندارند و
ما به  ۵۰درصد افرادی که ماشین دارند
سوبسید انرژی و بنزین میدهیم اما
فردی که مستضعف است و در روستا یا
شهرستان زندگی میکند و به حمل و
نقل عمومی نیز دسترسی ندارد ،یارانه
نمیدهیم.آیا این عدالت است فردی که
خودش یک ماشین برای رفتن به شمال
و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و
فرزندش یک ماشین برای دوردور کردن
در اندرزگو دارد هر چقدر که میخواهد
بنزین  ۳۰۰۰تومانی بزند اما یک فرد
روستایی هیچ یارانهای دریافت نکند؟
چطور یک پیرمرد روستایی در زهک
زابل این موضوع را متوجه میشود اما
بنده که رئیس مجلس هستم از آن
درکی ندارم.

آمار قربانیان کرونا کمتر شد

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت
 ۳۴۷بیمار کرونایی در شبانهروز گذشته
خبر داد و گفت :با این حساب مجموع
جانباختگان کرونا در کشورمان به
 ۴۹۶۹۵نفر رسید.
دکتر سیما سادات الری ،گفت:
از روز 13تا روز 14آذر و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و
 ۳۴۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹
در کشور شناسایی شد که  ۱۹۹۶نفر
از آنها بستری شدند و مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و ۱۶
هزار و  ۸۳۵نفر رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اینترنت در صورت رشد
ترافیک ارزان خواهد شد
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زنگنه توافق اوپک پالس را عاقالنه خواند؛

قیمت نفت تحتتاثیر دو عامل از سقف  ۹ماهه باالتر رفت

وضعیت معامالت نفت در بازارهای جهانی تحت
تاثیر دو عامل تغییر کرده است اول امیدواری نسبت به
آغاز واکسیناسین سراسری برای پیشگیری از کرونا و
سپس توافق اوپک پالس.
هر بشکه نفت در واکنش به توافق اعضای اوپک
پالس برای افزایش تدریجی تولید و پایان ابهامات
درباره سرنوشت اتحاد بزرگترین تولیدکنندگان جهان،
به سوی مرز  ۵۰دالر پیشروی کرد.
بهای معامالت نفت در لندن پس از این که روز
پنج شنبه در باالترین حد  ۹ماه اخیر بسته شد ،روز
جمعه  ۱.۸درصد صعود کرد .این گروه افزایش تولید
 ۵۰۰هزار بشکه در روز نفت را در ژانویه آغاز می کند و
وزیران برای تصمیمگیری درباره گام بعدی ،دیدارهای
ماهانه خواهند شد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت درباره این توافق گفت:
با توجه به عدم قطعیت بازار نفت تصمیم افزایش
تدریجی تولید نفت اوپک پالس ،تصمیم عاقالنهای
است .جلسات ماهانه نیز می تواند به حفظ ثبات در
بازار و رسیدن به قیمتهای منصفانه کمک کند.
زنگنه بعد از دوازدهمین نشست وزارتی اوپک
پالس گفت :تصمیم که گرفته شد این است که برای
ژانویه سال  ،۲۰۲۱کاهش تولید اوپک پالس به ۷.۲
برسد و  ۵۰۰هزار بشکه کاهش پیدا کند.وی ادامه داد:
برای ماه های بعد جلسات وزارتی اوپک پالس برگزار
می شود البته تسهیل توافق کاهش تولید نیز در هر ماه
نباید بیشتر از  ۵۰۰هزار بشکل در روز باشد.
وزیر نفت افزود :این اجالس تاکید داشت در جلسات
اتی برای ماه های بعد تصمیم گیری شود .تصمیمات
بعدی لزوما افزایش تولید نیست و ممکن است سطح
کاهش تولید با توجه به شرایط بازار افزایش پیدا کند.به

گفته زنگنه این تصمیم برای  ۴ماه آینده است.
توافق روز پنج شنبه وزیران اوپک پالس با توجه
به اختالف شدیدی که میان عربستان سعودی و امارات
متحده عربی وجود داشت ،از شکست همبستگی این
گروه جلوگیری کرد.
ایسنا در گزارشی تاکید کرد :مذاکرات رسمی میان
 ۱۳عضو اوپک در  ۳۰نوامبر به بن بست خورد و باعث
شد مذاکرات روز بعد با روسیه و هشت تولیدکننده
دیگر متحدشان را به تاخیر بیاندازند .مذاکرات به حدی
تنش داشت که این گروه برخالف معمول ،تصمیم
گرفت اظهارات وزیران در مراسم گشایش مذاکرات را
پخش نکند.

به گفته منابع آگاه ،امارات متحده عربی حاضر
نشد از پیشنهاد عربستان سعودی برای حفظ
محدودیت عرضه  ۷.۷میلیون بشکه در روز به مدت
سه ماه دیگر حمایت کند و اصرار داشت کشورهایی
مانند روسیه ،عراق و نیجریه که به تعهداتشان برای
کاهش تولید به طور کامل عمل نکرده اند ،مسئول
شناخته شوند.
توافق اخیر پس از یک هفته مذاکره حاصل شد و
رضایت اعضایی که نگران شکنندگی بازار مانده اند و
همچنین کشورهایی که خواهان تولید باالتر برای سود
بردن از قیمتهای باالتر بودند را فراهم کرد .بهای نفت
در هفتههای اخیر تحت تاثیر خوش بینی به ساخت

پنج واکسن مهم تاریخ بشریت را بشناسید

واکسنها از اواخر قرن هجدهم تاکنون جان افراد بی شماری را نجات
داده اند و سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که واکسنها ساالنه
جان  ۳-۲میلیون نفر را نجات میدهند.این روزها که تمام مردم دنیا با
در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا هستند ،اهمیت واکسن
روشنتر از هر وقت دیگری است .واکسنها در طول تاریخ انسانهای زیادی
از مرگ و بیماری نجات داده و منجر به ریشه کن شدن بیماریهای
خطرناکی شده اند .برای بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان  ،سال
 ۲۰۲۰مسابقه ای برای تولید واکسن برای ویروس کرونا بود .هرچند که
طراحی و آزمایش واکسن روندی آهسته است ،اما ساخت آن میتواند
گسترش عفونت و بیماری را کند کند.نظر به اهمیت بسیار زیاد واکسنها
در نجات جان جوامع ،ساخت هر واکسن یک دستاورد بزرگ محسوب
میشود و برخی از آنها دارای اهمیت تاریخی اند .در ادامه پنج واکسن
مهمی که ساخت آنها تاثیر بسیار زیادی در سالمت جامعه داشته ،اورده
شده است.
واکسن آبله:
آبله اولین واکسن موفق بود که در سال  ۱۷۹۶توسط ادوارد جنر
تولید شد.
سازمان بهداشت جهانی آبله را «یکی از کشنده ترین بیماریهای
شناخته شده برای انسان» توصیف میکند و براساس شواهد تاریخی از
هر  ۱۰نفری که به این بیماری مبتال شده اند ،سه نفر جان خود را از
دست داده اند.

آبله تنها بیماری است که در سراسر جهان ریشه کن شده است و به
گفته متخصصان این حذف بیماری «یکی از بزرگترین دستاوردهای بین
المللی بهداشت عمومی است.
واکسن فلج اطفال:
متخصصان میگویند :کودکان به ویژه در معرض خطر فلج اطفال
هستند ،یک ویروس بسیار عفونی که از طریق تماس با کسی که به این
عفونت مبتال شده و همچنین از طریق آب و غذای آلوده انتشار پیدا
میکند .در برخی از افراد مبتال به فلج اطفال این ویروس میتواند منجر
به فلج شدن دائمی شود.امروزه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها
( )CDCبه کودکان توصیه میکنند که از دو ماهگی چهار دوز واکسن
فلج اطفال دریافت کنند .متخصصان میگویند :از سال  ۱۹۷۹تاکنون مورد
جدید فلج اطفال در ایاالت متحده رخ نداده است .در سراسر جهان هم
تعداد موارد کاهش یافته و در سال  ۲۰۱۸تنها  ۳۳مورد ابتال به این ویروس
در جهان وجود داشت.
واکسن :MMR
امروزه کودکان دو دوز واکسن  MMRدریافت می کنند که آنها را در
برابر سرخک ،اوریون و سرخچه ایمن میکند .یکی در  ۱۲تا  ۱۵ماهگی و
دوز دوم در سنین  ۴تا  ۶سالگی .بیماری سرخک یک بیماری بسیار مسری
است که اگر یک نفر به آن مبتال شود ،تا  ٪۹۰از اطرافیان نیز در صورت عدم
محافظت به آن آلوده می شوند .این بیماری عواقب شدیدی داشته و میتواند
منجر به ذات الریه ،انسفالیت (تورم مغز) و در بعضی موارد مرگ شود .واکسن

واکسنهای کووید  ۱۹و کمک آنها به تقویت تقاضا برای
سوخت روند افزایشی داشته است.
وزیر انرژی عربستان در واکنش به مانور رسانهها
بر موضوع اختالفات رد اوپک پالس تاکید کرد:از
اختالفات داخلی اوپک پالس جنگ ستارگان نسازید!
روز گذشته دوازدهمین نشست وزیران نفت و
انرژی کشورهای تولیدکننده عضو و غیرعضو با صدور
بیانیهای به کار خود پایان داد.این نشست از طریق
ویدیوکنفرانس با حضور  ۲۳کشور عضو برگزار شد.
لیبی ،ایران و ونزوئال همچنان از مشارکت در
کاهش تولید معاف خواهند بود و با وجود رشد سریع
تولید لیبی پس از آتش بس داخلی ،شاهزاده عبدالعزیز
گفت :این کشور جنگ زده اجازه خواهد داشت تا زمانی
که به ثبات سیاسی برسد ،به تولید ادامه دهد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان
سعودی درباره این مذاکرات گفت :بسیار خسته کننده
بود .اگر می خواهید با  ۲۳کشور همکاری کنید ،باید
روحیه انعطاف پذیری داشته باشید.
تحت توافقی که روز پنج شنبه اعالم شد ،گروه
اوپک پالس تولیدش را در ژانویه  ۵۰۰هزار بشکه
در روز افزایش می دهد و پس از آن وزیران هر ماه
برای بررسی شرایط بازار و تغییر احتمالی مفاد پیمان
محدودیت عرضه دیدار خواهند کرد.
الکساندر نواک ،وزیر انرژی سابق روسیه که ماه
گذشته به مقام معاون نخست وزیر ارتقا یافت ،اظهار
کرد :تغییر برنامه تولید ماهانه به شکل افزایش یا
کاهش از  ۵۰۰هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران به رسانه ها اعالم کرد این
توافق تا زمانی که مجموع افزایش به دو میلیون بشکه
در روز برسد ،به قوت خود باقی می ماند.

های سرخک در سال  ۱۹۶۳در دسترس قرار گرفت .قبل از اینکه واکسن در
دسترس باشد ،ساالنه  ۳تا  ۴میلیون نفر به سرخک مبتال میشدند.
واکسن :Tdap
واکسن  Tdapاز سه بیماری کزاز ،دیفتری و سیاه سرفه جلوگیری
میکند .هرسه این بیماریها توسط باکتریها ایجاد شده و میتوانند
کشنده باشند.سیاه سرفه ممکن است تهدیدی جدی برای زندگی نوزادان
باشد و زنان باردار باید این واکسن را دریافت کنند .قبل از ساخت این
واکسن ساالنه  ۲۰۰۰۰۰کودک آمریکایی به سیاه سرفه مبتال شده و حدود
 ۹۰۰۰کودک در اثر ابتال به این بیماری جان میباختند .بر اساس آمار
معتبر در حال حاضر هر ساله فقط حدود  ۱۰،۰۰۰تا  ۴۰،۰۰۰مورد ابتال
و تعداد بسیار کمی مرگ و میر وجود دارد.
واکسن :HPV
سابقه ساخت این واکسن مانند چهار مورد قبلی نیست .این واکسن
برای اولین بار در سال  ۲۰۰۶در دسترس قرار گرفت .ویروس پاپیلومای
انسانی یا  HPVشایعترین عفونت منتقله از راه مقاربتی در ایاالت متحده
است و هر ساله  ۱۴میلیون آمریکایی به  HPVمبتال میشوند .سویههای
بسیاری از این ویروس وجود دارد و انواع پرخطر این ویروس اصلیترین علت
ابتالی زنان به سرطان دهانه رحم هستند .برخی سویههای دیگر این ویروس
ممکن است خطر ابتال به سرطانهای دیگری را ایجاد کنند .طبق مطالعه ای
که در سال  ۲۰۱۸توسط مجله پزشکی پیشگیری آمریکا انجام شده است ،
واکسیناسیون منجر به کاهش  ۲۹درصدی سرطان دهانه رحم شده است.

خبر
باران و برف به داد بوی
نامطبوع تهران میرسد؟

رئیس کمیته بودجه شورای شهر
تهران با اشاره به بازگشت بوی نامطبوع
به تهران ،گفت :احتماال باز هم در روزهای
آتی بوی نامطبوع تکرار خواهد شد مگر
آنکه باران و برف به داد برسد.
مجید فراهانی در مورد بازگشت بوی
نامطبوع به تهران گفت :متاسفانه این
سومین سال پیاپی هست که بوی بد تهران
در مناطق مختلفی از تهران استشمام می
شود ،سال گذشته نیز دقیقا در آذر ماه
«بویی نامطبوع» سه روز پیاپی بخشهایی
از شهر تهران را فرا گرفت.
وی با بیان اینکه دی ماه سال  ۹۸نیز
برای چندین ماه تهران درگیر بوی نامطبوع
بود و همچنین رهبر معظم انقالب حضرت
آیتاهلل خامنهای به دولت دستور دادند تا
بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام تا پایان
کار دولت دوازدهم یعنی سال  ۱۴۰۰رفع
شود ،گفت :حاال این سومین سال پیاپی
هست که باز همان بو و این بار در مناطقی
کم و بیش مشابه ،مشام شهروندان را آزار
میدهد و احتماال باز هم در روزهای آتی
تکرار خواهد شد مگر آنکه باران و برف به
داد برسد.
فراهانی با تاکید بر اینکه البته بر
اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده
ظاهرا موضوع در دولت مورد پیگیری
قرار گرفته است و دولت برای این امر
در قالب یک ردیف بودجه ذیل «جدول
برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه»
پیش بینی کرده است،گفت :با توجه به
پیش بینی منابع برای رفع این مساله
در بودجه دولت ما در بودجه شهرداری
تهران اعتباری پیش بینی نکرده ایم و
هنوز در شورا برای اختصاص ردیف
بودجه به بوی تهران در سال آینده
تصمیمی گرفته نشده است چرا که
احتماال شهرداری در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰به این موضوع توجه می کند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر
تهران ادامه داد :البته برابر بررسی
های انجام گرفته و آخرین گزارشاتی
که اینجانب از کارشناسان و واحدهای
مسئول در شهرداری دریافت کرده ام
منشاء این بوی بد به وجود اکسید
وترکیبات گوگرد در هوا باز میگردد که
این ترکیبات هم می تواند دو منشاء
عمده داشته باشد که عبارتند از بوی
فاضالب و بخارات ناشی از فاضالب و
یا بخارات و آالیندگی ناشی از مصرف
سوخت مازوت در نیروگاههای برق و...
که عمده ترین عوامل افزایش گوگرد
موجود در هوای تهران و استشمام بوی
بد می شوند ،اما با توجه به شرایط خاص
تهران می بایست هرچه سریعتر منشا
بوی نامطبوع شناسایی شود.

