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اجرای طرح ترافیک از امروز در پایتخت
معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران از اجرای طــرح ترافیک از 
امــروز خبر داد.مناف هاشــمی در گفت و گو با ایســنا، با اعــام اجرای طرح 
ترافیک از امروز گفت: براســاس اعام ســتاد ملی کرونای پایتخت برای چند 
روز تعطیل شــد که براســاس این تعطیلی، معاونت حمل و نقل نیز تصمیم 
گرفت اجرای طرح ترافیک در روزهای تعطیل لغو شــود.وی با بیان اینکه لغو 
اجرای طرح ترافیک متناســب با زمان تعطیات رسمی بود گفت: از آنجایی که 
تاکنون تعطیلی ها تمدید نشده است طرح ترافیک نیز از امروز در سطح تهران 
اجرایی می شود. همچنین عمار ســعیدیان فر، مدیر واحد ساماندهی طرح ها 
و محدوده های ترافیکی شــهرداری تهران گفت: از امروز طرح ترافیک و طرح 
کاهش آلودگی هوا در تهران از ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۶ اجرا می شود.او ادامه داد:  
همچنین رانندگان از ســاعت ۱۳ به بعد یک خروج رایگان خواهند داشــت و 
ســاکنان محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نیز از ساعت  ۱۳ 
به بعد یک ورود رایگان به محدوده طرح خواهند داشــت.همچنین سرهنگ 
مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت:برخی 
رانندگان با توجه به خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت غیر مجاز می کنند 
که این تخلفات از دید پلیس چه به صورت محسوس و نامحسوس  و از طریق 
دوربین های مرکز کنترل ترافیک دور نخواهند ماند.وی افزود: در این چند روز 
تعطیات و برابر اعام ســتاد ملی میارزه با کرونا طرح ترافیک نداشتیم اما از 
امروز این طرح اجرا شده و رانندگان تهرانی باید به این موضوع اگاهی داشته 
باشــند و تردد خود را مدیریت کنند.وی بیان داشــت : در این مدت اما طرح 
تردد شــبانه و ممنوعیت تردد از ســاعت ۲۲ الی ۳ بامداد اجرا می گردید و از 
امروز نیز این طرح همانند روزهای گذشــته به قوت خود باقی است. سرهنگ 
رنجبر گفت: در این شش روزه به واسطه تعطیلی مراکز معاینه فنی دوربین ها 
ثبــت تخلف معاینه فنی انجام نداده ولی رانندگان مطلع باشــند که از امروز 
ثبت تخلف به روال قبل خود بازگشــته و خودروهایی که معاینه فنی نداشته 

باشند را جریمه خواهند کرد.

خبر

مدیریت شهری و ورزش شهروندی
محمود کلهری* 

توجه به امر ورزش که در ذات خودشادابی و سامتی را درپی دارد امری است 
اجتنــاب ناپذیر که می طلبد در برنامه ریــزی ارگان ها و نهاد ها به آن توجهی 
ویژه شــود.ورزش چه همگانی که سامتی را در پی دارد و چه قهرمانی که با 
حس رقابت و غم و شــادی قهرمانی یا ناکامی همراه است دستاوردهایش در 
نهایت مثبت و غیر قابل انکاراســت.در این میان یکی از مهمترین دستاورد ها 
در مدیریت شــهری کنونی توجه ویژه به امر ورزش و ترویج ورزش شهروندی 
اســت. راه افتادن پویش »سه شنبه های بدون خودرو« و استفاده از دوچرخه 
به عنوان امن ترین و پاک ترین وســیله حمل و نقل عمومی در این راستا آغاز 
شد.ضمن اینکه با گسترش سرانه ورزش محات، تجهیز بوستان ها به وسایل 
ورزشی مجهز و حمایت از فعالیت های ورزشی در سطح مناطق ۲۲ گانه،عما 
شــاهد اهتمام شهرداری به ترویج ورزش شهروندی هستیم. در منطقه 5 نیز 
اقدامات ویژه ای برای حمایت از ورزش و ورزش شهروندی صورت گرفته است. 
در راستای ترویج استفاده از دوچرخه بیش از ۱۶  کیلومتر مسیر دوچرخه در 
ســطح منطقه در سال 99 احداث شــد و نزدیک به 7 کیلومتر نیز برای نیمه 
اول ســال ۱4۰۰ برنامه ریزی شده است.از سوی دیگر قرار است تمام اطراف 
فاز دوم اکباتان را مسیر دوچرخه در برگرفته و شهروندان رکابزنان آن را طی 
کنند. با توجه به اینکه منطقه 5 به منطقه نشــاط و زندگی معروف است باید 
اقداماتی ویژه ای برای باالرفتن نشــاط و شــادابی در آن صورت بگیرد. توجه 
ویژه به امکانات ورزشــی نه تنها باعث افزایش شور و نشاط در جامعه می شود 
بلکه به باالرفتن سرانه ورزشی نیز کمک می کند.در همین راستا قرار است به 
زودی اولین خیابان ورزش در منطقه 5 افتتاح شــود. این پروژه در محله باغ 
فیض در ناحیه سه قرار دارد که زمین بااستفاده ای به خیابان ورزش تبدیل 
شده است.در این مکان زمین های بسکتبال،والیبال،گل کوچک و بدمینتون و 
همچنین امکانات ورزشی پینگ پنگ ، بازی های زمینی کودکان و بازی های 
نوستالژی تعبیه شــده که درمراحل پایانی آماده ســازی است و ظرف چند 
روز آینده به بهره برداری می رســد. در بوستان آزادگان در خیابان جنت آباد 
شــمالی نیز این پروژه در دست احداث اســت که امکانات مشابه پروژه محله 
بــاغ فیض دارد که کار ســاخت آن به تازگی آغاز شــده و امیدواریم تا پایان 
تابستان به بهره برداری رسیده و به افزایش سرانه ورزشی منطقه کمک کند.
از ســوی دیگر یکی از وظایف شــهرداری تهران تامین فضاهای ورزشی است 
و با توجه به دســتور شــهردار تهران در خصوص پروژه های توســعه محلی و 
نیاز محله مراد آباد به ســرانه ورزشی نســبت به ساخت یک ورزشگاه در این 
محله اقدام کردیم و مقدمات ســاخت این کمپ ورزشــی از ۲۰ اسفند سال 
گذشته آغاز شد. در فاز اول چمن مصنوعی تعبیه شده و مراحل نهایی احداث 
رختکن ها و ســرویس بهداشتی را شــاهد هستیم که به زودی با اتمام آن فاز 
اول مجموعه ورزشــی مراد آباد به بهره برداری می رسد.در فاز دوم که کلنگ 
آن از ماه آینده زده خواهد شد یک سالن ورزشی مجهز و چند منظوره ساخته 
می شود که به رفع نیاز ورزشی اهالی مراد آباد کمک شایانی می کند. از دیگر 
اقدامات منطقه 5 برای حمایت از ورزش، توجه ویژه به ورزش اقشــار محروم 
اســت به نحوی که با همراهی مجید جالی مربی مطرح فوتبال ایران مدرسه 
فوتبال برای کودکان کار در این منطقه راه اندازی شــده است و در مجموعه 
ورزش فردوس پذیرای کودکان کار هستیم و به صورت رایگان به آنها آموزش 
فوتبال داده می شود. شــهرداری منطقه 5 همچنین به مناسبت های مختلف 
اقدام به برگزاری مســابقات ورزشی به صورت نمادین می کند که آخرین آن 
برگزاری بازی دوســتانه بین تیم پیشکسوتان فوتبال و کودکان سندروم داون 
بود که طی آن از مدافعان ســامت در حوزه ورزش نیز تقدیر شد. میزبانی از 
رویدادهای ورزشی نیز در راستای وظیفه فرهنگی شهرداری از دیگر اقداماتی 
است که در منطقه 5 پررنگ است مثل میزبانی از بازی های روبوتیک که بهار 
امسال در منطقه 5 برگزار شد.  در هر صورت با توجه به نیاز جامعه به نشاط 
و شادابی، ورزش امری بسیار مهم برای تحقق این خواسته است و از آن جایی 
که شهرداری به فکر ساختن شهری امن و آرام برای شهروندان است رسالتش 
ایجــاب می کند که به ورزش نیز نگاهی کان داشــته باشــد و چه خوب که 

اقدامات مثبت زیادی نیز در این راستا برداشته است.
*شهردار منطقه۵

یادداشت
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران عنوان کرد

تعطیلی شهر بدون حل مشکالت معیشتی؛ اقدامی  بی اثر در برابر کرونا

تاثیر 91/2 درصدی واکسن پاستوکووک روی بدترین سوش های کرونا

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو:

قیمت رمدسیور ایرانی و خارجی ۷۰۰ هزار تومان است

فرمانــده عملیات مدیریــت بیماری کرونا در کانشــهر 
تهران با بیان اینکه بدون حل مشــکات معیشتی مردم 
الک داون اجباری شــهر )تعطیلی( اقــدام موثری برای 
کنتــرل کرونا نخواهد بود، بر ضــرورت برنامه ریزی برای 
توزیع بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر با هدف 
مقابله با بیماری تاکید کرد.به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا 
زالــی در برنامه تلویزیونی تیتر امشــب بر ضرورت تغییر 
شــیوه مدیریت بیماری کرونا و آســیب شناسی اقدامات 
صورت گرفتــه در ماه های اخیر تاکید کــرد و گفت: در 
حوزه اقتصاد باید برای معیشت مردم اقدامات موثر انجام 
شــود.وی درباره وضعیت کرونای اســتان تهران در خیز 
پنجم گفت: در ۲4 ســاعت حدود ۱4۰۰ بیمار جدید در 
بیمارستان های تهران بستری شدند که حدود ۱77 نفر از 
آنان در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند.وی با بیان 
اینکه مجموع بیماران کرونایی ســرپایی و بستری در ۲4 
ساعت به ۱۶ هزار نفر می رسد، گفت: اگر تعداد مراجعان 
ســرپایی به کمتر از ۱۰ هزار نفر در روز نرســد نباید در 
انتظار تنزل تعداد بیماران بستری باشیم.دکتر زالی شمار 
بیمارســتان هایی که در تهران به ارایه خدمات درمانی به 
بیماران کرونایی مشــغول اند را ۱۱۸ بیمارستان و تعداد 
مراکز بهداشــتی را 55۱ مرکز اعام کرد.فرمانده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در کانشــهر تهران تعداد بیماران 
بستری در بیمارستان های تهران را هم اکنون ۸797 نفر 
اعام کرد و گفت: از این تعداد ۲۱45 بیمار در بخش های 
مراقبت های ویژه بستری هستند.دکتر زالی با بیان اینکه 
هنوز به نوک قله خیز پنجم کرونا نرسیده ایم، پیش بینی 
کرد تعداد بیماران بســتری در بیمارستان ها در روزهای 
آتی به 9هزار نفر نیز برســد.وی درمان بیماران کرونایی 
از طریق بســتری موقت را که حدود هشت ساعت زمان 
می برد، راهکار موثری برای جلوگیری از به چالش کشیده 
شــدن وضعیت بیمارســتان ها عنوان کرد.وی با انتقاد از 
عدم اجرای صحیح و کامل الک داون شــهر تهران، اظهار 
کرد: الک داون شــهر یــا نباید صورت گیــرد و یا اینکه 
در صورت تصمیم به تعطیلــی باید تمام ماحظات برای 
اجرای کامل آن انجام شــود.وی ادامه داد: تعطیلی تهران 
در حالی سپری شــد که بسیاری از پاساژها، مراکز خرید 
و رســتوران ها فعال بودند و بسیاری از سفرها نیز صورت 
گرفت.دکتر زالی با بیان اینکه تعطیلی شهر به عنوان یک 
اســتراتژی باید حداقل بین ۱۰ تا ۱4 روز باشد، افزود: در 
غیر این صورت تعطیلی در کنتــرل اپیدمی موثر نخواهد 

بود.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کانشهر تهران 
بر ضرورت تغییر شــیوه مدیریت بیماری کرونا و آســیب 
شناسی اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر تاکید کرد 
و گفت: در حوزه اقتصاد باید برای معیشــت مردم اقدامات 
موثر انجام شــود.وی بــا تاکید بر لزوم حمایت از اقشــار 
فرودست و آسیب پذیر یادآور شد: هم اکنون حدود ۱5 و 
نیم میلیون نفر از نیروهای شاغل در کشور در کارگاه های 
یک تا چهار نفره کار می کنند که بســیار آسیب پذیرند و 
باید اقدامات حمایتی برای آن ها در نظر گرفته شود.دکتر 
زالی با بیان اینکه بدون حل مشکات معیشتی مردم الک 

داون اجباری اقدام موثری برای کنترل کرونا نخواهد بود، 
تصریح کرد: کســبه برای همکاری با مشــکاتی همچون 
هزینه هــای بیمه، عوارض، مالیات،اجــاره و کاهش درآمد 
روبه رو هستند.فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کانشهر تهران بر ضرورت تغییر راهبرد تاکید کرد و گفت: 
برای الک داون کردن شــهر باید ماحظــات اقتصادی و 

اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.
وی تاکید کرد: اگر ســرعت واکسیناسیون را باال ببریم به 
ســمت ایمنی جمعی حرکت خواهیم کرد و هرچه سرعت 
واکسیناسیون باالتر باشد شانس جهش های ویروس کمتر 
می شــود.دکتر زالی یادآور شد: مطالعات ما نشان می دهد 
در اســتان تهران شــانس مرگ و میر و بستری در بخش 
مراقبت های ویژه در گروه های ســنی باالی 7۰ ســال که 
واکســینه شــده اند، پنج تا هفت برابر نســبت به افرادی 
که واکســن نزده اند کاهش می یابد.وی بــا بیان اینکه تا 
کنون بیش از یک میلیون و 749 هزار واکســن در استان 
تهران تزریق شده است که 5۶9 هزار واکسن، ُدز دوم بوده 
است، گفت: البته اگرچه 7۰9 هزار فرد باالی ۶5 سال در 
تهــران وجود دارد، اما 4۰ درصد کادر بهداشــت و درمان 
کشــور، تعداد زیادی از بیماران خاص و ســایر گروه های 
پرخطر نیز در تهران واکسینه شــده اند.دکتر زالی افزود: 
برای ُدز اول و دوم واکسیناســیون افراد باالی ۶۰ سال در 
تهران منابع کافی لجستیک شده است.وی بهترین راه حل 
برای کاهش ازدحام مردم برای واکسیناسیون را مکانیسم 
نوبت دهی عنــوان کرد.دکتر زالــی همچنین تاکید کرد 
که مراکز واکسیناســیون خودرویی برای افرادی که توان 
مراجعه ســرپایی به مراکز واکسیناسیون را ندارد، طراحی 
شــده اســت.وی با بیان اینکه تا قبل از شیوع کرونا تعداد 
پرونده های الکترونیکی سامت شهروندان تهرانی کمتر از 
۱۰ درصد بوده اســت، از روند صعودی این پرونده ها خبر 
داد و گفت: اگر تعداد این پرونده ها کامل تر بود مکانیسم 
نوبت دهی بســیار ساده تر صورت می گرفت.وی همچنین 
درباره آمار واکسیناســیون در تهران توضیح داد: در افراد 
باالی ۸۰ سال 74 درصد، در افراد بین 75 تا ۸۰ سال 7۶ 

درصد، در افراد بین 7۰ تا 75 درصد نیز حدود 7۸ درصد 
واکسینه شــده اند.دکتر زالی تعداد واکسن های سینوفارم 
تزریق شده در استان تهران را ۶۶ درصد، آسترازانکا را ۲۲ 
درصد و ۱۲ درصد باقی را برکت و اســپوتنیک وی عنوان 
کرد و گفت: این نسبت ممکن است در روزهای آتی تغییر 
یابد اما تدارکات برای ُدز دوم واکسن ها متناسب با همین 

مقادیر است.
شناسایی ۲۷۱۴۶ بیمار جدید کرونا در کشور

بنابــر اعام مرکز روابــط عمومی و اطاع رســانی وزارت 
بهداشــت در یک شبانه روز ۲7۱4۶ بیمار جدید مبتا به 
کرونا شناســایی شده اســت و ۲۶۸ نفر نیز جان خود را 
از دســت دادند.به گزارش ایســنا، بنابر اعام مرکز روابط 
عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشت، تا روز سوم مرداد 
مــاه، 7 میلیــون و ۸7۱ هزار و ۱۰4 نفر ُدز اول واکســن 
کرونــا و دو میلیون و ۳94 هــزار و 7۰7 نفر نیز ُدز دوم 
را تزریــق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده 
در کشــور به ۱۰ میلیون و ۲۶5 هزار و ۸۱۱ ُدز رســید.
 افراد واجد شــرایط برای تزریق واکســن حتما در سامانه 
salamat.gov.ir ثبت نام و پس از دریافت پیامک نوبت 
دهی، به مراکز واکسیناســیون مراجعــه کنند.از روز دوم 
مرداد تا روز ســوم مرداد ماه ۱4۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۲7 هــزار و ۱4۶ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱9 در کشور شناســایی شد که ۲9۳5  نفر از آنان 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به سه 
میلیون و ۶9۱ هزار و 4۳۲ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲4 
ســاعت، ۲۶۸ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند 
و مجمــوع جانباختگان این بیماری بــه ۸۸ هزار و ۸۰۰ 
نفر رسید.خوشــبختانه تا روز سوم مرداد ماه، سه میلیون 
و ۲5۶ هــزار و ۸5۶ نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند.4۸۶۳ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز سوم مرداد ماه، ۲5 میلیون 
و 5۳7 هزار و 5۱۳ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور 
انجام شــده اســت.در حال حاضر ۲۳۲ شــهر کشور در 

وضعیت قرمز، ۱۱7 شهر در وضعیت نارنجی، 99 شهر در 
وضعیت زرد قرار دارند.

دستورالعمل جدید واکسیناسیون گروه های سنی 
۴۸ تا ۵۰ و ۵۸ تا ۶۰ سال در کشور ابالغ شد

وزیر بهداشــت در نامه ای به روسای دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور دستور العمل جدید واکسیناسیون در کشور 
را اباغ کرد.به گزارش وبدا، در نامه ســعید نمکی خطاب 
به  روسا و سرپرستان دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی آمده است: پیرو نامه شماره 
54۰/۱۰۰ مورخ ۳۱/۰4/۱4۰۰ در صورتی که دانشــگاهی 
بــه حد نصاب قید شــده در نامه فوق الذکر در پوشــش 
واکسیناســیون جمعیت ۶۰ ســال به باال و یا 5۰ سال به 
باال در اســتان های جنوبی و جنوب شرقی نرسیده است و 
ظرفیت خالی برای پذیرش دارد، می تواند جمعیت ۶۰-5۸ 
سال و در استان های فوق الذکر 5۰-4۸ سال را با فراخوان 

ثبت نام و با تعیین نوبت واکسیناسیون انجام دهد.
 آغاز واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی

 از امروز در بوستان والیت
معادن حمل و نقل شهرداری تهران از آغاز واکسیناسیون 
راننــدگان حمــل و نقــل عمومــی از امــروز خبــر داد.

سیدمناف هاشــمی در گفت و گو با ایســنا؛ با بیان اینکه با 
هماهنگی انجام شده با ســه دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
شــهید بهشــتی و ایران از امروز واکسیناسیون رانندگان 
نــاوگان حمل و نقل عمومی آغاز می شــود، گفت: از امروز 
واکسیناسیون رانندگان تاکسی در بوستان والیت آغاز و از 
روز فردا نیز واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل عمومی در 
مرکز رفاهی تاکســیران در منطقه ۱5 ، پایانه اتوبوسرانی 
منطقه 5 درجنت آباد و ایســتگاه متروی شــهرری انجام 
خواهد شد.وی با بیان اینکه خوشبختانه رانندگان تاکسی 
و اتوبــوس بــاالی ۶۰ ســال در فراخــوان عمومی وزارت 
بهداشــت واکســن دریافت کردند، اظهار کرد: حاال نوبت 
مابقــی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی اســت و طی 

فراخوانی به نوبت، همه این افراد واکسینه می شوند.
تزریق روزانه ۴۵ هزار واکسن در استان تهران

استاندار تهران با اشاره به اینکه تعطیلی شش روزه تهران 
بنا به دستور ستاد ملی کرونا است، گفت: بعید می دانم این 
تعطیات تمدید شود.به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی 
بندپی در حاشــیه پویش هر هفته الف_ب_ ایران گفت: 
تعطیلی ادارات دولتی و خدمات رسان به دستور ستاد ملی 
کرونا است و با توجه به اینکه ممکن است در آینده موجب 
خســارات در مسایل زیربنایی شود، امکان تمدید آن بعید 
است.وی با تاکید بر اینکه فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک و پوشش گســترده واکسیناسیون تنها راه برون 
رفت از وضعیت فعلی اســت، افزود: هم اکنون روزانه 45 
هزار تزریق واکسیناسیون در استان تهران انجام می شود.

استاندار تهران تاکید کرد: زیر ساخت های شبکه بهداشت 
استان تهران ظرفیت تزریق روزانه ۸5 هزار واکسن را هم 
دارد کــه به زودی این مهم نیز صــورت خواهد پذیرفت.

وی ادامــه داد: مردم باید فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را، در شــرایط فعلی که در پیک 

پنجم کرونا قرار داریم بیش از گذشته رعایت کنند.

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: نتایج کارآزمایی بالینی 
واکســن سوبرانا در کوبا نشان دهنده تاثیر 9۱.۲ درصدی 
بر ســوش های موجود در کوبا یعنــی آفریقای جنوبی و 
کالیفرنیا بوده اســت و این سوش ها از بدترین سوش های 
ویروس کرونا هســتند که اکثر واکســن ها نمی توانند در 
مقابل آن ها به قدر کافی موثر باشــند.به گزارش ایســنا، 
دکتر علیرضا بیگلری در حاشــیه نشســت ویسنته ورث، 
رئیس موسســه فینای کوبــا با وزیــر و معاونان وزارت 
بهداشت که در ستاد این وزارتخانه برگزار شد، اظهارکرد: 
افرادی که در کوبا از واکسن سوبرانا استفاده کرده بودند، 
۱۰۰ درصــد در مقابــل بیماری شــدید و مــرگ و میر 
محافظت شده بودند همچنین این واکسن برای افراد زیر 
۱۸ ســال نیز مورد مطالعه قرار گرفته که قابل اســتفاده 
اســت. وی افزود: یک ُدز یادآور واکسن سوبرانا می تواند 
برای افرادی که قبا مبتا به کرونا شده اند، کاما سیستم 
ایمنی را بیدار کند و باعث شــود که سیستم ایمنی بدن، 
فعالیت خودش را داشــته باشــد. طرحی در حال مطالعه 

است که واکسن ســوبرانا به عنوان یادآور سایر واکسن ها 
نیز مورد اســتفاده قرار گیرد که این کار باعث می شــود 
درخواست های جهانی از این نوع واکسن روز به روز بیشتر 
شــود.بیگلری خاطرنشــان کرد: ایران و کوبا قصد دارند 
واکسنی را طراحی کنند که با کیفیت باشد. این واکسن، 
تنها واکسن دنیا است که می تواند با چند جهش همزمان 
مبارزه کند و این زمینه را دارد که بتواند بر  قســمت های 
مختلف چندین جهش ســوار شــود بنابراین اهمیت این 
واکسن وقتی روشن می شــود که با جهش های مختلفی 
در دنیا روبرو می شــویم و این واکسن قابلیت بازمهندسی 
را دارد که بتواند همزمان با چندین جهش ویروس مقابله 
کند. رئیس انستیتو پاستور ایران یادآور شد: اصرار بر این 
بوده اســت که مطالعه فاز سوم با استانداردهای روز و به 
طور کامل در دو کشــور ایران و کوبا انجام شود. فاز سوم 
بالینــی در کوبــا روی 44 هزار نفــر و در ایران روی ۲4 
هزار نفر انجام شد و جمع بندی فاز سه کوبا تقریبا آماده 
اســت و تیم کوبایــی که در ایران حضــور دارند، نتایج و 

روند انجام کارآزمایی بالینی را بسیار خوب ارزیابی کرده و 
عنوان کرده اند که کارایی این واکسن، بسیار خوب پیش 
رفته است. وی ادامه داد: پس از جمع بندی مطالعات فاز 
سوم بالینی، می توان تاییدیه های سازمان جهانی بهداشت 
را گرفت. هدف دو کشــور، ساخت یک واکسن با کیفیت 
بسیار باال اســت و خوشبختانه تا این مرحله، خوب پیش 
رفته اســت. نتایج اولیه کارآزمایی بالینی فاز سه در ایران 
احتماال اواخر مردادماه به دســت می آیــد و قابل ارزیابی 
خواهد بــود و این نتایــج کمک خواهد کرد تــا بتوانیم 
مســتندات کافی را برای اخذ تاییدیه از ســازمان جهانی 
بهداشــت ارائه کنیم.  بیگلری تصریح کرد: یکی از نکات 
مهم واکسن تولید انستیتو فینای کوبا و انستیتو پاستور 
ایران این اســت که کارآزمایی بالینی برای افراد زیر ۱۸ 
ســال آغاز شده است و به راحتی می توان برای کودکان و 
نوجوانان از این واکسن استفاده کرد که این کمک بزرگی 
به مدارس و سیستم آموزشی کشورها می کند. مطالعاتی 
که در کوبا و ایران انجام شده بیانگر این بوده است که این 

واکسن برخاف برخی از واکســن ها که برای افراد باالی 
۶5 ســال، ایمنی بخشی مناســبی ندارند، ایمنی بخشی 
بســیار قابل توجهی دارد. رئیس انستیتو پاستور ایران  در 
ادامه گفت: در هفته های قبل حدود ۱۳۰ هزار ُدز واکسن 
پاســتوکووک تحویل وزارت بهداشت و در چندین استان 
توزیع شده است. با توجه به اینکه راه اندازی خط صنعتی 
تولید واکســن در هر دو کشور ایران وکوبا در حال انجام 
اســت، نصب تجهیزات خط صنعتی انستیتو پاستور ایران 
در شــهریور ماه به پایان می رســد. ظرفیت اسمی خط ۱ 
واکسن پاستوکووک که حدود ۳ میلیون ُدز در ماه است از 
اوایل پاییز به واقعیت می پیوندد و می توانیم این واکسن را 
در اختیار مردم ایران قرار دهیم. بنابر اعام وبدا، بیگلری 
در پایان گفت: کارآزمایی بالینی فاز ســه واکسن انستیتو 
فینای کوبا و انستیتو پاستور ایران در هر دو کشور رو به 
پایان است و نتایج بسیار خوبی به دست آمده و نشان داده 
شده که این واکســن در مقابل واریانت ها، عملکرد بسیار 

خوبی داشته است.

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو گفت: در رابطه با کمبودهای دارویی ما 
توانســتیم واردات را بیشتر کنیم تا کمبودها 
مرتفع شــود، برای برخی دیگــر از داروها هم 
ماده اولیه آن از چین می آید که آن کارخانه ای 
که از فرآورده های آن استفاده می کردیم دچار 
مشکل شده است، اما در مجموع فراورده خاصی 

نیست که ما دچار بحران در تهیه داروها شویم.
سید حیدر محمدی در گفت وگو با ایلنا درباره 
کمبود داروی رمدســیور برای بیماران  مبتا 
به کرونا، بیان کرد: داروی رمدســیور در حال 
حاضر با کمبود مواجه نیســت و قیمتش هم 
باال نرفته اســت. قبا قیمت وارداتی آن یک 
میلیون و 4۰۰ تومان و تولید داخلی آن  7۰۰ 

هزار تومان بود، اما االن هم تولید داخل و هم 
وارداتی هر دو 7۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: اگر سازمان های بیمه گر بدهی 
خود را به بیمارستان های دولتی پرداخت کنند، 
مشکلی برای تامین این دارو وجود ندارد، چون 
مشــکل اصلی، بدهی سازمان های بیمه گر به 
بیمارســتان ها است، چرا که بیمارستان ها هم 

نمی توانند بدهی شرکت های پخش را بدهند. 
با این وضعیت داروخانه ها هم به شــرکت های 
بخش بدهکار هستند و متاسفانه این زنجیره 
ناقص مانده است.او افزود: راهکار این موضوع 
این است که سازمان برنامه و بودجه مبلغی را 
برای طلب بیمارستان ها ی دولتی در نظر بگیرد 
تا بیمارستان های دولتی بتوانند این پول را به 

شــرکت های پخش دارو بدهند تا دارو تامین 
شــود، بنابراین مشــکلی در کمبود رمدسیور 
نداریــم و به وفور وجــود دارد. مدیر کل دارو 
و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو گفت: 
اگر استانی در رابطه با داروی رمدسیور مشکل 
دارد، حتما بــا معاونت غذا و داروی اســتان 

هماهنگ کنند تا این دارو تامین شود.

 

آگهـی مناقصـه عمـومی
شهرداری کالنشهر تبریز در نظر دارد پروژه ها با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صاحیت دار و دارای رتبه و پایه الزم دعوت به عمل می آید در مناقصات 
ذیل الذکر شرکت نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند 

جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
۱- موضوع مناقصه: مرمت و مقاوم سازی ساختمان های شهرداری تبریز با برآورد اولیه ۱3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سیزده میلیارد( ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )ششصد و پنجاه میلیون( ریال که به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر 

بانکی به حساب شماره 3۱۰۰۰۰۴۴۸9۰۰۰ نزد بانک ملی به نام شهرداری تبریز واریز گردد. حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه )ساختمان( یا راه و باند.
 ۲- مناقصه احداث چمن مصنوعی در میادین ورزشی سطح شهر تبریز با برآورد اولیه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )شصت میلیارد( ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سه میلیارد( ریال که به صورت فیش بانکی یا ضمانت نامه معتبر بانکی به حساب 

شماره 3۱۰۰۰۰۴۴۸9۰۰۰ نزد بانک ملی به نام شهرداری تبریز واریز گردد. با داشتن رزومه کاری پروژه های مشابه به همراه ارائه صورتجلسات تحویل 
3- مهلت فروش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ تا ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰9 در بستر سامانه ستاد

۴- مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/9 تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ می باشد و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ به امور قراردادهای شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش الله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز تحویل نمایند.

۵- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱3/۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ روز دوشنبه در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق خواهد بود.
۶- کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۷- اگر برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۸- سایر جزئیات و شرایط الزم در اسناد مناقصه درج شده است. 
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