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اخبار
با حضور نیروهای شهرداری منطقه یک

بازگشایی مسیرهای کوهنوردی برای
امداد رسانی به حادثه دیدگان بیوقفه
انجام شد

عملیات برف روبی و پخش شن مخصوص
با هدف بازگشایی مسیرهای کوهنوردی و حضور
نیروهای امداد و نجات هالل احمر برای کمک به
حادثه دیدگان سقوط بهمن و گرفتار شدگان در
برف و کوالک ارتفاعات شمالی تهران بی وقفه
انجام شد.
به گزارش امتیاز ،سید مصطفی آقا میر
شهردار ناحیه کوهستان شهرداری این منطقه با
اعالم مطلب فوق اظهار داشت :با حضور نیروهای
برف روب شهرداری منطقه یک ،نیروهای ناحیه
کوهستان و اعزام ماشین آالت مورد نیاز از
جمعه شب –  ۵دی ماه  -عملیات بازگشایی
معابر کوهستانی برای کمک رسانی به آسیب
دیدگان حادثه اخیر انجام و مسیر باز شد.
شهردار ناحیه کوهستان تصریح کرد:
با ردیابی تلفن همراه گرفتار شدگان از طریق
شرکت مخابرات ،تیم سازمان امداد و نجات هالل
احمر با بازگشایی مسیرها ،به آنان دسترسی پیدا
کردند که به دلیل امکان سقوط مجدد بهمن در
محل و عدم حرکت بالگردها ،تیم های امداد و
نجات هالل احمر به صورت زمینی برای جستجو
اعزام شدند.
وی با بیان اینکه تعدادی از گرفتار شدگان
نیز نجات داده شده و سالم به پایین بازگردانده
شدند ،گفت :طبق اعالم جمعیت هالل احمر که
کسانی که احتمال میدهند اعضای خانواده آنها
در این مناطق حضور داشته باشند این موضوع را
از طریق شماره  ۱۱۲به هالل احمر اعالم کنند،
تعدادی از این نجات یافتگان جزو مفقودی ها
بودند که پیش از این به جمعیت هالل احمر
گزارش داده شده بودند.

پویش» موتور سوار خوب» در مرکز
شهر تهران آغاز شد

شهرداری منطقه  11با همکاری پلیس
راهور اقدام به برگزاری پویش «موتور سوار
خوب» با هدف تغییر رفتار شهروندی و پرهیز
از رفتارهای پرخطر ترافیکی در مرکز پایتخت
آغاز شد.
به گزارش امتیاز ،محمد جواد رشیدی
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه
 11با توجه به اجرای برنامه های مشارکتی با
معاونت حمل و نقل و ترافیک این منطقه و
پلیس راهور با هدف تغییر رفتار شهروندی و
پرهیز از رفتارهای پرخطر ترافیکی در این
پویش ،گفت :شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت
های اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرارداده
است؛ با این وجود با استفاده از ظرفیت و بستر
فضای مجازی محالت و مدارس در حال اجرای
برنامه های پیش بینی شده با رعایت پروتکل
های بهداشتی در سطح شهر هستیم .
رشیدی در تشریح برنامه های پیش بینی
شده با معاونت حمل و نقل ترافیک و پلیس
راهور منطقه با هدف خانواده محور اظهار
داشت  :برگزاری کارگاه های آنالین با موضوع»
مخاطرات عبور از پیاده رو و معابر» برای
شهروندان ؛ برگزاری «جشنواره خالفی صفر» به
منظور ترغیب موتور سواران برای رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی  »،مسابقه کاریکلماتور» با
هدف نگارش متن نوشته به صورت عکس نوشته
 ،گرافیک و کاریکاتور  ،راه اندازی «باشگاه موتور
سواران خوب» با هدف ایجاد حس ارزشمندی
و باورهای جدید در موتورسوارانی که به تازگی
گواهینامه دریافت کرده اند ،استفاده از شعار «
بدون کاله ایمنی تعمیرات موتور شما انجام نمی
شود» در مغازه ها ی تعمیرات موتور سیکلت
با هدف ایجاد تلنگر و ارزش آفرینی استفاده از
کاله ایمنی با مشارکت صنف فروش و تعمیرگاه
موتور سیکلت و دوچرخه در محدوده منطقه 11
همراه با اهداء جوایز ارزنده به آثار منتخب از
برنامه های این جشنواره است.
وی در پایان اظهار داشت  :کلیپی با محتوای
تغییر رفتار موتور سواران با همکاری گروه سرود
دانش آموزی آوای رضوان منطقه  11در حال
ساخت است که به محض اتمام این کلیپ در
بستر فضای مجازی باز نشر داده می شود.
شهردار منطقه  4تهران در آیین نامگذاری
خیابان شهید مظفری نیا:

امنیت و رفاه کنونی جامعه در گرو
مقاومت و ایستادگی شهدا در برابر
دشمنان است

همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت
افتخارآمیز «شهروز مظفری نیا» همرزم سردار
بزرگ اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش،
آیین نامگذاری خیابان سراج به نام این شهید
واالمقام با حضور خانواده معزز ایشان برگزار شد
به گزارش امتیاز« ،محمد محمددوست»
شهردار منطقه  4در آیین نامگذاری خیابان سراج
به نام همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :این
مساله واضح و روشن است که شهدا نه تنها از دنیا
نرفته اند بلکه نام و یادشان زنده و پابرجاست و ما
بسی مفتخریم که یکی از بزرگترین معابر منطقه
 4به نام این عزیز بزرگوار مزین شده است.او افزود:
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی صرفا یک فرد
نیست ،بلکه یک مکتب ،روش ،منش و سلوک است
که اینگونه نامگذاری ها فرهنگ ایثار و مقاومت را
به نسل های آینده منتقل می کند و این همان
فرهنگی است که انقالب عزیز ما برآن اساس بنا
شده است .شهردار منطقه  4تهران ضمن تبریک
به خانواده شهید مظفری نیا گفت :شهید مظفری
نیا مایه افتخار کشور و انقالب است و روحیه شما
را می ستایم که به داشتن چنین فرزندی مباهات
کرده و مفتخر هستید ،و این یک حقیقت است
که شهدای عزیز ما گلچین شده خداوند هستند.
محمددوست در ادامه گفت :رشادت ها و ایثارگری
های شهدایی چون شهید مظفری نیا می تواند پایه
های انقالب اسالمی را محکم تر ساخته و نهال 40
ساله انقالب را آبیاری کرده و به انقالب حضرت
مهدی(عج) متصل کند.
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رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:

لزوم پیگیری مقتدرانه راهبرد خنثی کردن تحریمها

رئیس قوه قضاییه گفت :با امکانات مادی و
معنوی و با نیروهای جوان قادریم بر مشکالت فائق
آئیم و راهبرد اساسی خنثی سازی تحریمها را با
قدرت پیگیری میکنیم.
به گزارش امتیاز؛ حجت االسالم والمسلمین
سید ابراهیم رئیسی در پایان نشست سران قوا که به
میزبانی رئیس مجلس در بهارستان برگزار شد ،گفت:
انتظار مردم عزیز ایران با ایستادگی و مقاومت بی نظیر
این است که همه مسئوالن با یکدیگر هماهنگی،
همراهی و همکاری داشته باشند.
وی حفظ وحدت و انسجام میان نهادهای
حاکمیت را ضروری و یکی از راهبردهای اساسی
برشمرد و تاکید کرد :اکنون مشکالت مردم به ویژه
رفع مشکالت معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا دو
مشکل جدی است که باید با همکاری همه دستگاهها
برطرف شود.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی افزود :یقین
دارم که میتوانیم این مشکالت را رفع کنیم و این «
ما میتوانیم» را از شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدا
آموختیم .رئیس دستگاه قضا گفت :ما این را نه در
سخن بلکه در عمل اثبات کردیم و مجاهدان این
میدان و شهدا نشان دادند و با ابتکارات و خالقیت در
حوزههای مختلف نشان داده شد که امکان فائق آمدن
بر کل مشکالت و خنثی سازی تحریمها وجود دارد.
وی تاکید کرد :بحمداهلل سخنانی که در جلسه
مشترک مطرح شد ،نشان داد همکاری سه قوه باید در
چارچوب اجرای منویات رهبر حکیم و فرزانه انقالب
اسالمی باشد که حقیقتا راه را برای همگان روشن
کردند .حجت االسالم والمسلمین رئیسی گفت :اکنون
انسجام و وحدت میان قوا باید برای تحقق خواست،
رضایت و اعتمادآفرینی مردم و نیز اجرای منویات
رهبر معظم انقالب باشد .وی افزود :یقین دارم که
بودجه  ۱۴۰۰و برخی مسائل که در جلسه مطرح
شد با همکاری دولت و مجلس پیگیری میشود و
مشکالت با همکاریها و مساعدتها رفع خواهد
شد.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش
با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت صدیقه
طاهره (س) به حماسه ملی  ۹دی اشاره کرد و
گفت :مردم از حضرت زهرای اطهر (س) درس
بصیرت آموختند و حقیقتا در  ۹دی امتحانشان
را پس دادند .حجت االسالم والمسلمین رئیسی
افزود :ملت در لبیک به پیام مقتدای بصیرت آفرین
مان با حضور در صحنه ،امنیت کشور را تضمین و
حقیقتا از انقالب اسالمی و نظام در مقابله با تخریب
گران صیانت کردند .وی تاکید کرد :باید سالروز
حماسه  ۹دی را گرامی بداریم آنچه مردم در
مقابل فتنه از خود نشان دادند ،دشمن شناسی و
دشمن ستیزی بود؛ حماسهای که حرکت انقالب
و حضور بامعنای مردم را در روز بصیرت و میثاق
با والیت به نمایش گذاشت
سوت زنی بدون اثبات ادعای یک فساد،
مبارزه با فساد نیست

رئیس دستگاه قضا حفظ حرمت افراد در اجرای
عدالت را هم مورد تأکید قرار داد و گفت :برخی تحت
عنوان مبارزه با فساد بدون اینکه رسیدگی و صحت و

این سازمان برای برخورد با کارکنان متخلف خبر
داد و گفت :با همکاری مرکز حفاظت و اطالعات
قوه قضاییه ۳۸ ،نفر از کارکنان خاطی سازمان
و چهار وکیل که اقدام به داللی در حوزه مرکز
مالکیت معنوی می کردند ،دستگیر شده اند.
دستگیری  ۱۹وکیل مدعی وکالت تضمینی

سقم آن مشخص شود ،اقدام به افشاگری می کنند در
حالی که هر خبری الزاماً درست نیست و باید حتماً
مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد .رئیسی با بیان اینکه
«سوت زنی و اعالم فساد به تنهایی ،اسمش مبارزه با
فساد نیست» ،مبارزه با فساد را در گرو اقدام و برخورد
با زمینه های فساد و مفسدان دانست و از همگان
خواست که گزارش های خودشان درباره مفاسد را
برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با
فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئوالن ذیربط ارائه
دهد .رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد قاطع
دستگاه قضا با فساد اقتصادی افزود :فساد را باید
اعالم کرد تا پیگیری شود اما این که کسی احساس
مسئولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا آبروی
دیگران را ببرد کار درستی نیست و برای جامعه
نیز آورده ای نخواهد داشت.
دورکاری همکاران قضایی نباید در رسیدگی
به کار مردم وقفه ایجاد کند

رئیسی همچنین به مصوبات ستاد ملی مقابله
با کرونا برای اعمال برخی محدودیت ها در پایتخت
و برخی استان ها در هفته جاری اشاره کرد و
از مسئوالن دادگستری خواست که اجرای طرح
دورکاری کارکنان را به گونه ای مدیریت کنند
که حقوق مردم و ارباب رجوع رعایت شده و در
پیگیری کار مردم و رسیدگی به موقع به پرونده ها،
وقفه به وجود نیاید.
بازگرداندن بیت المال مهم تر از مجازات
مفسدین است

رئیسی با قدردانی از اقدامات دادستانی
تهران در وصول معوقات بانکی و بازگرداندن
میلیاردها دالر ارز واردات و صادرات به بیت المال
اظهار داشت :مجازات مفسدان اقتصادی مساله
مهمی است و افراد مفسد باید به زندان بروند اما
بازگرداندن اموال به یغما رفته بیت المال مهم تر
است و اولویت قرار گرفتن این مسأله قابل قدردانی
است.
بانک ها بدون احراز صالحیت به کسانی
تسهیالت داده اند که می گویند کارتن
خواب بوده اند

رئیس دستگاه قضا از تالش های صورت

گرفته برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به
بانک مرکزی نیز قدردانی کرد و با انتقاد از
پرداخت تسهیالت و یا کارت بازرگانی به افرادی
که بانک ها از آنها به عنوان «کارتن خواب»
یاد کردند ،گفت :در پرداخت تسهیالت به افراد
باید اعتبارسنجی شود اما عجیب است که برخی
بانک ها بدون احراز صالحیت به برخی افراد وام
داده اند تا فعالیت اقتصادی انجام دهند یا بدون
احراز صالحیت به افرادی کارت بازرگانی ارائه
شده اما حاال آمار می دهند و می گویند آنها
کارتن خواب بوده اند.
جوانی که  ۶میلیون حقوق می گیرد چطور
ماهی سه سکه مهریه بدهد؟

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به
درخواست برخی محکومان مهریه برای حمایت
دستگاه قضایی از آنها به دلیل اعسار در پرداخت
مهریه اشاره کرد و اظهار داشت :وقتی قیمت
سکه با رشد فزاینده از سه میلیون تومان به ۱۷
میلیون تومان رسیده ،چگونه می توان انتظار
داشت یک جوان با حقوق ماهیانه  ۶میلیون
تومان ماهی سه سکه به عنوان مهریه پرداخت
کند.
رئیس قوه قضاییه افزود :مهریه بدهی زوج به
زوجه است و کسی که تمکن مالی دارد باید آن را
بپردازد اما اجماع همه علما بدون استثناء این است
کسی که توان مالی ندارد نمی توان مجبور به پرداخت
مهریه یا زندانی کرد و ما که از اوضاع کشور آگاه
هستیم باید بر اساس واقعیت عمل کنیم.
رئیسی با تأکید بر اینکه هیچ فرد معسری
نباید به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان بماند،
به دادستان کل کشور مأموریت داد فرایند تعدیل
پرداخت مهریه را پیگیری کند و از رئیس سازمان
زندان ها نیز خواست که آماری از کسانی که به دلیل
عدم پرداخت مهریه در زندان هستند ،تهیه و ارائه
دهد.
بازداشت  ۳۸کارمند متخلف سازمان ثبت
اسناد و امالک

در این جلسه ،ذبیح اهلل خداییان رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور از اقدامات

حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت
و اطالعات قوه قضاییه نیز از برخورد با  ۳۰تن
از کارکنان بخش های قضایی در استان تهران در
موضوع رشوه و دخالت در پرونده ها خبر داد و
افزود :در پی تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر
برخورد با وکالت تضمینی ۱۹ ،وکیل که  ۱۳نفر از
آنها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری برای
اعمال نفوذ در پرونده ها و انحراف در روند دادرسی
بودند ،دستگیر شده اند .این افراد اقدام به پرداخت
رشوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده
ها کرده بودند.
تحویل چهار هزار پابند الکترونیک

محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان
زندان ها نیز در این نشست به ارائه گزارشی از
بازدید  ۷ساعته خود و دبیر ستاد حقوق بشر قوه
قضاییه از زندان زندان قرچک پرداخت و از تحویل
چهار هزار پابند الکترونیک به استانهای کشور
برای اجرای این طرح خبر داد.
بازرسی از  ۵۰دفتر خدمات الکترونیک قضایی

عیسی زارع پور رئیس مرز آمار و ف ّناوری
اطالعات قوه قضاییه هم با اشاره به دستور رئیس
دستگاه قضا برای رفع نواقص و موانع فعالیت دفاتر
خدمات الکترونیک قضایی از بازرسی  ۵۰دفتر
خدماتی در هفته گذشته خبر داد و گفت که آنچه می
تواند بار مراجعات به این دفاتر را کاهش دهد ،استفاده
از ظرفیت های گسترده خدمات غیرحضوری است که
در ماه های اخیر در قوه قضاییه ایجاد شده و کمتر از
 ۱۰درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد.
وی استفاده از سامانه نوبت دهی الکترونیک به
عنوان یکی از خدمات مهم برای کاهش مراجعات
حضوری به دفاتر خدماتی را کمتر از سه درصد
عنوان کرد و گفت :افزایش مراجعات به این سامانه
به ویژه در این ایام که با شیوع کرونا مواجه هستیم
یک ضرورت است که مردم می توانند از طریق
سایت  adliran.irاقدام به اخذ نوبت از دفاتر
خدماتی کنند.
زارعپور از راه اندازی مرکز پشتیبانی خدمات
الکترونیک قضایی خبر داد و گفت :بخش مهمی از
مراجعهکنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،
کاربران حرفه ای این دفاتر از جمله وکال و کارشناسان
حقوقی هستند و در ماه های گذشته امکانات بسیار
خوبی برای خودکاربری این گروه ها فراهم شده که
با وجود ثبت  ۵۰هزار درخواست در این ایام ،باز هم
میزان استفاده از این ظرفیت حدود  ۸درصد بوده که
انتظار می رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت
استفاده کنند.
وی افزود :شماره تماس  ۵۷۷۹۸۰۰۰از
ساعت  ۸صبح تا  ۱۸آماده پاسخگویی به مراجعه
کنندگان و کاربران این مرکز است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد؛

ویروس جدید کرونا پشت دروازههای کشور

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس جدید
پشت دروازه های کشور است ،گفت :همواره باید آماده بوده و مرزها
را بسیار قوی کنترل کنیم.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در همایش
بررسی آخرین وضعیت طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹به
شیوه محله و خانواده محور (طرح سردار شهید سلیمانی) که با حضور
وزیر بهداشت و حضور مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های
علوم پزشکی و فرماندههان سپاه برگزار شد ،ضمن تشکر از استانداران
و فرماندهان سپاه پاسداران برای همکاری با وزارت بهداشت جهت
کنترل شیوع کرونا در کشور با تاکید براینکه باید بدانیم اکنون در
میدان جنگ حضور داریم ،اظهار کرد :با نگاه به الگوی بیماری در دنیا
و کشور متوجه خواهیم شد که فراز و فرودهای ویروس برای ما درس
های مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه ما در اردیبهشت ماه به یک آرامش نسبی در
کنترل بیماری رسیدیم اما بالفاصله با موج سهمگین ویروس مواجه
شدیم که تلفات بسیاری به همراه داشت ،گفت :براساس برآورد
بدست آمده اگر روند قبلی ادامه پیدا میکرد و محدودیتها اجرا نمی
شد ،شاهد  ۵۰هزار بستری بیشتر و  ۷هزار و  ۵۰۰مرگ بیشتر بودیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به این موضوع که
اگر کوچکترین غفلتی در خصوص رعایت پروتکل ها داشته باشیم
پیک بعدی بیماری بهمن ماه خواهد بود که اتفاقات ناگواری را به
همراه خواهد داشت ،مطرح کرد :رفتار ویروس قابل پیش بینی نیست
و اکنون جهش فوق العاده ای پیدا کرده است.
رئیسی با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در آستانه سال نو میالدی
در انگلیس درگیر ویروس جدید شده اند ،گفت :ویروس جدید پشت

دروازه های کشور است به همین جهت همواره باید آماده بوده و باید
مرزها را بسیار قوی کنترل کنیم و برنامه ریزی های الزم را برای
زمانی که قدرت سرایت ویروس افزایش پیدا کرد ،داشته باشیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :کووید  19تقریبا
در حال از بین رفتن است و ویروس انگلیسی در حال جایگزین شدن
است .از  30شهریور این ویروس در انگلستان شیوع پیدا کرد اما
متاسفانه به درستی اطالع رسانی نشد و در هفته سوم آذر ماه که
تعداد مبتالیان به هزار و  108مورد رسید اطالع رسانی شد؛ در
نیجریه و آفریقای جنوبی هم موتاسیون جدید اتفاق افتاده است اما
این حجم از موتاسیون در ویروسی که آر ان ای بوده ،بسیار عجیب و
نشان دهنده این است که ویروس قابل پیش بینی نیست.
وی تصریح کرد :در صورت بروز ویروس جدید باید مجموعه
اقداماتی که اکنون در طرح شهید سلیمانی در حال اجرا است را ادامه
دهیم .بیماریابی زودرس ،ایزوله و رصد اطرافیان بیمار سه کار اصلی
هستند که هرگز نباید فراموش شوند.
رئیسی با تاکید برای اینکه ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم،
یادآور شد :در ارتباط با تعداد تست هیچ کمبودی نداریم؛ تاکنون
حدود  800هزار تست توزیع شده و یک میلیون و  200هزار تست
هم داریم که در صورت نیاز دانشگاه ها توزیع خواهیم کرد .معاون
بهداشت وزیر بهداشت به ویژگی های طرح شهید سلیمانی نسبت به
دیگر طرح هایی که در دنیا و کشور در حال اجرا هستند اشاره و
عنوان کرد :ما در این طرح به سمت بیمار یابی فعال حرکت کرده
ایم .از آنجایی که با توجه به گستردگی و پراکندگی کشور امکان رصد
سراسری وجود ندارد طرح را محله محور اجرا کردیم.
وی توضیح داد :در این طرح جمعیت  12تا 25هزار نفر در نظر

گرفته شد به این معنا که مبتالیان در منطقه 25هزار نفری رصد و
وضعیت بیماری آنها پیگیری می شود.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،رئیسی با بیان اینکه
سه حوزه مراقبت ،نظارت و حمایت را در این طرح درنظر گرفته ایم،
مطرح کرد :در بخش حمایت طرح از خانواده های نیازمندی که به
کرونا مبتال و ایزوله شده اند و یا کسبه ای که به دلیل محدودیت
های اجرایی با مشکل اقتصادی مواجه شده بوند ،پشتیبانی خواهد
شد .سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان با اشاره به همکاری
مطلوب سپاه و فرماندار برای کنترل ویروس کرونا در استان گیالن،
خاطر نشان کرد :همچنان باید آمادگی داشته باشیم تا چنانچه
ویروس جهش یافته به کشور راه یافت سریعا مبتالیان را شناسایی
کرده و آنها را ایزوله کنیم تا زنجیره ابتال قطع شود؛ چرا که اگر اقدام
نشود ویروس جهش یافته جایگزین ویروس قبلی شده و میزان ابتال
را بسیار زیاد افزایش خواهد داد.

 ۱۸کارخانه تولید واکسن کرونا و شرط ایران برای خرید

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به
جزئیات تامین واکسن از طریق سبد کووکس،
تولید مشترک و تولید داخلی ،گفت :در حال حاضر
واکسن تولید مشترک
کارآزمایی بالینی فاز یک
ِ
با یکی از کشورها ،تمام شده است و با نظارت
انستیتو پاستور کارآزمایی بالینی فاز دوم در حال
انجام است و در صورت اطمینان به ایمنی و کارایی
واکسن ،فاز سوم مطالعه بالینی که کم خطرترین
فاز است ،در ایران انجام خواهد شد.
دکتر علیرضا بیگلری درباره جزییات تولید و
تامین واکسن کرونا در ایران گفت :در وهله اول
باید توجه داشته باشیم که تصمیمگیری درباره
واکسن یک تصمیم اساسی و علمی است ،نه یک
تصمیمگیری احساسی .بنابراین در مقوله واکسن
باید با علم و با دقت پیش رفت.
پرداخت پول سبد کووکس طبق اعالم بانک
مرکزی

وی درباره وضعیت خرید واکسن کرونا از سبد
کووکس سازمان جهانی بهداشت ،گفت :قرار بود
ِ

 ۱۸کارخانه تولید واکسن کرونا در کووکس
و شرط ایران

بیگلری افزود :سازمان بهداشت جهانی در
قالب مجموعه کووکس  ۱۸کارخانه تولید واکسن
کرونا را انتخاب کرده است و اغلب کشورهای دنیا
هم سبد کووکس را خریدهاند .ایران هم همین
اقدام را البته با شرط امکان انتخاب انجام داده
است ،تا بتوان مناسب ترین و بهترین واکسن را
برای کشور انتخاب کرد.
ک واکسن کرونا بین
جزئیات تولید مشتر 

وزیر بهداشت خبر داد:

کاهش حداقل  ۵۰تا  ۶۰درصدی
مرگ ومیر روزانه کرونا

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
کاهش حداقل  ۵۰تا  ۶۰درصدی مرگ و میر روزانه
کرونا در کشور خبر داد و گفت :این افتخاری است
که با همدلی و وفاق بین وزارت بهداشت ،بسیج،
دستگاههای مختلف و همراهی مردم به دست آمد.
دکتر سعید نمکی در حاشیه همایش بررسی
آخرین وضعیت طرح مدیریت و کنترل اپیدمی
کووید ۱۹به شیوه محله و خانواده محور (طرح
سردار شهید سلیمانی) که با حضور فرمانده کل
سپاه پاسداران و حضور مجازی روسای دانشگاه ها و
دانشکده های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه برگزار
شد ،افزود :همدلی و وفاقی که با نیروهای مسلح و
سازمان بسیج داشتیم ،مربوط به امروز نیست .سال
گذشته خوشبختانه طرح بسیج ملی کنترل فشار
خون را با کمک بسیجی ها در کشور اجرا و در آن
طرح حدود  ۳۰میلیون و  ۷۰۰هزار را رصد و تعداد
قابل توجهی بیمار جدید که از پرفشاری خون خود
بی خبر بودند را شناسایی کردیم.
وی اظهار داشت :به محض ورود ویروس
کرونا به کشور ،با عزیزان در سپاه و بسیج جلساتی
داشتیم و با کمک آنها در فروردین و اردیبهشت ماه
امسال توانستیم ،مرگ و میر روزانه بیماران را به
کمتر از  ۴۰مورد در روز برسانیم و کووید ۱۹را به
شکل قابل توجهی مهار کنیم.
نمکی افزود :در طرح بسیار ارزنده شهید
حاج قاسم سلیمانی ،کار مشترکی را از  ۲۰آبان
با سازمان بسیج در سراسر کشور آغاز کردیم و با
گذشت حدود  ۴۰روز از آغاز این طرح با وجود
اینکه هدف گذاری کرده بودیم که میزان مرگ
و میر روزانه بیماران  ۱۰درصد و میزان بستری
بیماران  ۳۰درصد کاهش پیدا کند .با افتخار می
گوییم که خدا به این حرکت ،برکت داد و امروز
شاهد کاهش حداقل  ۵۰تا  ۶۰درصدی مرگ و
میر بیماران و همچنین کاهش  ۶۰تا  ۷۰درصدی
بستری بیماران هستیم.
وزیر بهداشت یادآور شد :خوشبختانه روند
بیماری و مرگ و میر بیماران در کشور رو به
کاهش و تنزل است و این از افتخاراتی است که
در اوج التهاب جهانی و سرکشی کرونا برای جهان
اما در جمهوری اسالمی ایران با همدلی و وفاق
بین وزارت بهداشت ،بسیج ،دستگاه های مختلف
و همراهی مردم ،به دست آمد و امیدواریم که با
این وفاق و همدلی و سرمایه گذاری عظیم ملی که
شکل گرفته بتوانیم تا انتهای مهار ویروس ،گام های
موثرتری را برداریم.
نمکی تاکید کرد :در طرح شهید سلیمانی در
سه حوزه اقدام می کنیم؛ مراقبت ،حمایت و نظارت.
در هر سه حوزه دستاوردهای چشمگیری در کشور
داشته ایم .در بخش مراقبت توانسته ایم با مراقبت
خانه به خانه و مراقبت در مراکز سرپایی که به شدت
گسترش پیدا کرده ،ویروس را هدف قرار دهیم .در
طرح شهید سلیمانی ،تعداد تست های روزانه را باال
بردیم و بیماریابی را فعال و تقویت کردیم.
وی ادامه داد :در حوزه نظارت غیر از سازمان
بسیج برخی دستگاه های دیگر از جمله هالل احمر
در کنار وزارت بهداشت بوده و توانستیم با نظارت
بیشتر ،اجرای پروتکل ها را در خیلی از مناطق
به بیش از  ۹۰درصد و در کشور به طور متوسط
بین  ۸۴تا  ۸۵درصد برسانیم .وزیر بهداشت افزود:
در طرح شهید سلیمانی ،تعداد قابل توجهی از
خانوارهای دارای بیمار که نیازمند بودند ،در منزل
و اقامتگاه ها مورد حمایت قرار گرفتند که ارقام این
حمایت ها بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است.

خیابان شهید قیانوری در زمستان نقش
بهار به خود می گیرد

ک واکسن بین ایران و یک کشور دیگر
تولید مشتر 

ایران از سبد کووکس بخشی از واکسن کرونای
مورد نیازش را تامین کند که مقدمات این اتفاق
انجام شد و رییس بانک مرکزی اعالم کرد که پول
مربوط به تامین واکسن از کووکس ،پرداخت شده
است .به عنوان کسی که فنی به این موضوع نگاه
میکنم ،پیش خرید واکسن کرونا از سبد کووکس
اقدام بسیار درستی بود؛ چراکه واکسنها در سبد
کووکس تنوع دارند و اگر یک واکسن مناسب نبود،
میتوان از نوع دیگر استفاده کرد.

خبر کوتاه

ایران و یک کشور دیگر

بیگلری درباره وضعیت تولید مشترک واکسن
کرونا بین ایران و یک کشور دیگر نیز گفت :این
اقدام را هم پیش میبریم .طراحی واکسن کرونا در
حوزه تولید مشترک از سوی هر دو کشور انجام شده
است .طراحیها و مطالعات کیفی تولید این واکسن
به صورت مشترک بین دو کشور انجام میشود .باید
توجه کرد که چهارچوب این شیوه تولید واکسن در
انستیتو پاستور ایران وجود دارد .انستیتو پاستور
ایران ،یکی از قدیمیترین و شناخته شده ترین
تولیدکنندگان واکسن در خاورمیانه محسوب
میشود و کمتر ایرانی را میتوان یافت که واکسنی
از محصوالت تولیدی این انستیتو دریافت نکرده
باشد .بنابراین زیر ساخت مطالعات کیفی مطابق
با آخرین دستورالعمل های مربوطه در این موسسه
نهادینه شده است.
آغاز فاز دوم واکسن کرونای تولید مشترک
در کشور همکار با نظارت انستیتو پاستور

وی با بیان اینکه قرار شد کارآزمایی بالینی

فاز یک واکسن تولید مشترک در کشور همکار
انجام شود ،گفت :در حال حاضر کارآزمایی بالینی
فاز یک واکسن تولید مشترک تمام شده است و با
نظارت انستیتو پاستور کارآزمایی بالینی فاز دوم در
حال انجام است .فاز یک مطالعه بالینی بیشتر به
بحث ایمنی توجه دارد و فاز دوم عالوه بر ارزیابی
ایمن بودن واکسن ،بحث کارایی واکسن را نیز مورد
نظر دارد .بر این اساس فاز دوم در آن کشور در
حال انجام است .به محض اینکه نتایج فاز دوم را
دیدیم و از ایمنی و کارایی واکسن مطمئن شدیم
و در حد قابل قبول بود ،فاز سوم مطالعه بالینی که
کم خطرترین فاز است ،در ایران انجام خواهد شد.
رئیس انستیتو پاستور ایران همچنین درباره
تولید داخل واکسن کرونا گفت :در حوزه تولید
داخلی چندین مجموعه تالش میکنند .البته
مشخص نیست که چه حجمی را بتوان در چه
زمانی تولید کرد .باید توجه کرد که تولید داخلی
واکسن کرونا ،یک فرصت بی نظیر است که دانش
فناوری تولید واکسن در کشور ارتقا یابد.

طرح نقاشی دیواری خیابان شهید قیانوری
در محدوده منطقه  ۱۹با الهام از طبیعت آغاز
شد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی شهردار
منطقه با اعالم این خبر گفت :این اقدام با
هدف زیباسازی خیابان شهید قیانوری و آرامش
بصری شهروندان در دیوار حاشیه این خیابان
به مساحت  ٨٠٠متر مربع با مضمون گل و
طبیعت در حال اجرا است .همچنین در ادامه
فعالیتهای نگهداشت شهر ،آبنماهای طبقاتی دو
بوستان  ۲۲بهمن و الجواد با استفاده از رنگ
سفید آکرولیک ضد آب رنگ آمیزی شدند .او
با اشاره به استمرار عملیات پاکسازی جداره
های شهری در معابر عمومی و بوستان های این
منطقه بیان کرد :تاکنون  ۲هزار و  ۳۰۰متر مربع
از جداره های شهری که چهره نامناسبی به خود
گرفته بودند ،پاکسازی شده اند .توکلی در بخش
دیگری از اجراي نقاشي دیواری مدارس کیهانی
و شهید زندی در محله نعمت آباد خبر داد و
افزود :این فعالیت در قالب پروژه های شهری
کوچک مقیاس محلی با اولویت محالت دارای
بافت فرسوده اجرا خواهد شد.
باحضور شهرداران مناطق  ۱۶، ۱۵و ۲۰انجام شد.

نامگذاری ساختمان ناحیه سه به نام
شهردار فقید احترامی

با حضور محمدی شهردار منطقه ،۱۵
پورنصر شهردار منطقه  ،۱۶افشار شهردار
منطقه  ۲۰و خانواده معظم شهید احترامی،
مراسم رونمایی از لوح یادبود و تابلوی نامگذاری
ساختمان ناحیه سه شهرداری منطقه  ۱۵به نام
زنده یاد مهندس محسن احترامی شهردار فقید
این ناحیه انجام شد.
به گزارش امتیاز؛ مرحوم مهندس احترامی
سابقه  ۱۸سال خدمت در شهرداری تهران را در
مناطق مختلف از جمله  ۱۵ ،۴و  ۲۰را داشت که
 ۸سال پایانی آن به عنوان شهردار ناحیه سه این
منطقه فعالیت می کرد .مرحوم احترامی چهل روز
پیش بر اثر ویروس کرونا دارفانی را وداع گفت و
شهرداری منطقه  ۱۵به یاد زحمات و تالش های
ارزشمند وی ،ساختمان ناحیه سه را به نام مرحوم
احترامی نامگذاری کرد.
در این مراسم دبیران بیست گانه شورایاری،
معاونین و مدیران شهرداری منطقه  ،۱۵روحانیون
و معتمدان محله کیانشهر حاضر بودند.

