رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

راهبرد خرید تکنولوژی باید در دستور کار صنعتگران قرار گیرد
سرپرست فدراسیون
پزشکی پاسخ داد:

اگر بدانیم
اسماعیل عسلی

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
شنبه  1شهریور  2 -1399محرم  -1442سال بیست و   پنجم د   وره جدید       -شماره  6000 - 6988تومان
ظریف:

تاریخ شورای امنیت
چنین وضعیتی را
به یاد ندارد

2

قرقاش:

 12صفحه

سرنوشت برگزاری
لیگهای ورزشی
در فصل جدید

اسماعیل امینی مطرح کرد

سبکهای عجیب و غریب
در مداحیها
12
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اروپا دست آمریکا را در حنا گذاشت

سفارت امارات در
تلآویو افتتاح میشود
نه قدس

2

سید عبدالرزاق موسوی نماینده
استان فارس در شورای عالی استانها:

2

چه اصراری است که انتخابات
شوراها به شورای نگهبان
واگذار شود؟

الکاظمی:

ترامپ گفت نیروهای
آمریکا طی  ۳سال از
عراق خارج میشوند

وحید بنا ،نماینده شهرستان فسا در
شورای اسالمی استان فارس:

با این وضع مسکن احتماال به
زودی چادرنشین هم خواهیم شد

2

ریچارد هاس:

محمد احمدی نماینده شهرستان فراشبند
در شورای اسالمی استان فارس:

یکجانبهگرایی  ،آمریکا
را بیشتر از ایران
منزوی کرده است

اژدهای جادههای فارس هر روز
یکی از جوانان ما را میبلعد

2

علی خرمی رییس شورای اسالمی
استان فارس:

جان باختن  ١۴تن
در پی وقوع تصادف
زنجیره ای

هیچ حکومتی بدون پشتوانه
مردمی نمیتواند دوام بیاورد
3
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بازگشت سه صیاد بلوچ گروگان گرفته شده توسط
دزدان دریایی سومالی به کشور
سـه صیـاد بلـوچ کـه از سـوی دزدان دریایـی سـومالی
گـروگان گرفتـه شـده بودند،عصـر دیـروز وارد فـرودگاه
امـام خمینـی (ره) شـدند .بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن
صیـادان بلـوچ که از سـال  ۹۴بـه دسـت دزدان دریایی
در سـومالی اسـیر شـده بودند ،با همت سـربازان گمنام
امـام زمـان (عـج) و بـا همـکاری وزارت امورخارجـه و
نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی آزاد

10

شـدند .عبداللـه نوحانـی ،ابراهیـم بلـوچ نیـا و جمـال
الدین دهباری سـه صیاد آزاد شـده هسـتند و این افراد
آخریـن گـروه از صیـادان در بند دزدان دریایی سـومالی
هسـتند کـه آزاد شـده و بـه کشـور منتقل شـده اند.این
سـه صیـاد به همـراه  ۱۷همکار همراه شـان در دو لنج
از کنـارک و چابهـار در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان
بـرای صیـد ماهـی حرکـت کردنـد و  ۲۰فروردیـن ۹۴

در بند دزدان دریایی سومالی اسیر شدند.

برخورد نفتکش با کشتی باری در آب های چین

بـر اثـر برخـورد یـک نفتکـش حامـل بنزین بـا یک کشـتی بـاری در رودخانـه یانگ

تسـه در نزدیکـی شـانگهای ۱۴ ،خدمـه ایـن دو کشـتی ناپدید شـدند.
بـه گـزارش ایرنـا از گلوبـال تایمـز ،در ایـن تصـادف یک کشـتی بـاری و یـک تانکر
حامـل سـه هـزار تـن بنزیـن ،روز جمعـه در سـه کیلومتری جنـوب شـرقی رودخانه
یانـگ تسـه در نزدیکـی شـانگهای با یکدیگـر برخـورد کردند.
اداره ایمنـی دریانـوردی شـانگهای در همیـن ارتبـاط اعلام کـرد :ایـن تصـادف
دریایـی باعـث غـرق شـدن کشـتی بـاری حامـل شـن و ماسـه و آتـش سـوزی در
عرشـه تانکـر نفتـی شـده اسـت.
ایـن اداره همچنیـن اعلام کـرد تـا کنون سـه نفر از سرنشـینان این کشـتی نجات
یافتـه و تلاش بـرای  ۱۴خدمـه دیگر همچنـان ادامه دارد.
کارشناسـان معتقدند با گذشـت زمان ،امیدها برای نجات سرنشـینان این کشـتی
کمرنـگ شـده و احتمـاال همه ایـن  14نفر جـان باخته اند.
ایـن تصـادف اولیـن حادثـه برخـورد بیـن دو کشـتی در رودخانـه یانـگ تسـه در
تابسـتان امسـال اسـت.

به زودی بزرگترین آزمایش بالینی واکسن کرونا انجام میشود
شـرکت "جانسـون و جانسـون"( )Johnson & Johnsonقصـد دارد بزرگتریـن
آزمایـش بالینـی واکسـن بالقـوه کروناویـروس را در مـاه سـپتامبر آغـاز کنـد.
به گزارش ایسـنا به نقل از سیانبیسـی ،به گفته شـرکت "جانسـون و جانسـون"
آزمایـش مرحلـه سـوم واکسـن کرونا این شـرکت روی  ۶۰هزار فرد سـالم با سـنین
 ۱۸سـال به باال در  ۱۸۰نقطه آمریکا و سـایر کشـورها انجام میشـود.
شـرکتکنندگان بـه صـورت تصادفـی بـرای دریافت یک دوز از واکسـن یـا دارونما
انتخـاب خواهنـد شـد تـا تعییـن شـود آیـا واکسـن ایـن شـرکت ایمـن و موثر اسـت
یـا خیر؟
این افراد به مدت دو سال توسط محققان تحت پیگیری قرار خواهند گرفت.
"جیـک سـارجت"( )Jake Sargentسـخنگوی "جانسـون و جانسـون" گفـت:
مرحلـه سـوم آزمایـش بالینـی واکسـن کرونا شـرکت مـا تا حـد امکان قـوی خواهد
بـود و شـامل آزمایـش  ۶۰هـزار نفـر در  ۱۸۰نقطـه در آمریـکا و دیگـر کشـورها
خواهـد بـود .وی ادامـه داد ،مـا در حال اسـتفاده از مدلسـازی دادههـا و اطالعات
اپیدمیولـوژی بـرای پیشبینـی و برنامهریـزی مـکان مطالعـات خـود هسـتیم و
انتظـار داریـم کـه ایـن اطالعـات بـه زودی نهایـی شـود.
شـرکت "جانسـون و جانسـون" گفـت کـه در واکسـن کرونـا سـاخت خـود از همان
فنـاوری اسـتفاده میکنـد کـه بـرای سـاخت واکسـن تجربـی ابـوال اسـتفاده کـرد.

ایـن واکسـن شـامل ترکیـب مـواد ژنتیکـی حاصـل از کروناویـروس بـا آدنوویروس
اصلاح شـده اسـت کـه علـت بسـیاری از سـرماخوردگیهای انسـان شـناخته
میشـود .چنـدی پیـش ایـن شـرکت اعلام کـرد که بـا امضای یـک قـرارداد بیش
از یـک میلیـارد دالری ،بـرای آمریکاییها صد میلیون دوز از واکسـن "کووید"۱۹-
را توسـعه خواهـد داد.ایـن شـرکت پیشبینـی میکنـد کـه واکسـنهای احتمالـی
بـرای اسـتفاده اضطـراری در اوایـل سـال  ۲۰۲۱میلادی در دسـترس باشـد.

گفت وگوی سفیر ایران با معاون وزیر خارجه روسیه
در مورد حل مشکل تردد اتباع ایرانی به این کشور
بـه منظـور تبـادل نظـر در مـورد موضوعـات مهـم و جـاری در روابـط دوجانبـه
بویـژه حـل مشـکل تردد اتبـاع ایرانی به روسـیه ،کاظـم جاللی سـفیر ایران در
مسـکو روز جمعـه با آقـای « مورگولوف» معاون وزیر امور خارجه روسـیه گفتگو
کرد.
بـه گزارش ایسـنا ،تولید واکسـن کووید ۱۹ -توسـط روسـیه و امـکان همکاری
نهادهـای مسـئول دو کشـور در ایـن زمینـه ،موافقتنامـه بلنـد مـدت همکاری
دو جانبـه ،برگـزاری اجلاس کمیسـیون مشـترک اقتصادی دو کشـور از دیگر
موضوعـات مطـرح شـده در این مذاکـره بود.
در ایـن گفـت وگـو معـاون وزیـر امـور خارجـه روسـیه در خصـوص رفـع
محدودیتهـای تـردد عنـوان داشـت  :معیارهـای بهداشـتی در نظـر گرفتـه
شـده فعلا ایـن امـکان را نمی دهـد تـا اجـازه تـردد عمومی بـه اتبـاع برخـی از
کشـورها از جملـه شـرکای نزدیـک روسـیه صـادر شـود و در ایـن زمینـه الزم

اسـت وضعیـت داخلـی این کشـورها بـه معیارهای بهداشـتی وزارت بهداشـت
روسـیه نزدیـک شـود.

پایان کار هاللاحمر ایران در لبنان با رسیدگی
به  ۳۵۰۰آسیب دیده انفجار بیروت
معـاون عملیـات سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت
هاللاحمـر ایـران از پایـان فعالیـت بشردوسـتانه
بیمارسـتان صحرایـی ایـن جمعیـت در بیـروت بـا ارائه
خدمـات درمانـی بـه  ۳۵۰۰بیمـار و مجـروح لبنانـی با
بیماریهـا و جراحتهـای مختلـف از انفجـار بنـدر
ایـن شـهر در منطقـه ضاحیـه خبـر داد.
محمـد باقـر محمـدی که بـه بیروت اعـزام شـده ،روز
جمعـه در گفـت وگویـی تلفنـی بـا خبرنـگار اجتماعـی
ایرنـا بـا اعلام ایـن مطلـب افـزود :امـروز جمعـه ۳۱
مـرداد  ۹۹آخریـن روز فعالیـت بیمارسـتان صحرایـی
هلال احمـر ایـران در بیـروت لبنـان اسـت و در ۱۷
روز گذشـته از فعالیـت ایـن بیمارسـتان  ۳۵۰۰بیمـار
و مجـروح از انفجـار بنـدر بیـروت بـرای دریافـت
انـواع خدمـات بهداشـتی و درمانـی بشردوسـتانه از
ملیت هـای مختلـف بـه ایـن بیمارسـتان مراجعـه
کردنـد.
وی ادامـه داد :تـا امروز ،چندین عمل جراحی سـبک
و سـنگین جراحـی توسـط پزشـکان ایرانـی حاضـر در
بیمارسـتان انجام شـده است.
معـاون عملیـات سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت
هلال احمـر اضافـه کـرد :خدمـات رسـانی پرسـنل
و کادر درمانـی ایـن بیمارسـتان بـه مراجعـه کننـدگان
لبنانـی و سـایر ملیت هـا رضایـت منـدی و خشـنودی
آنـان را از خدمـات انسـان دوسـتانه جمعیـت هلال
احمـر و ملـت بـزرگ جمهـوری اسلامی ایران را بـه
همـراه داشـت.
محمـدی توضیـح داد :نکتـه قابل توجه این اسـت که

بـه رغم احـداث و راه انـدازی دو بیمارسـتان صحرایی
از سـوی کشـورهای قطـر و روسـیه در بیـروت ،مـردم
منطقـه بیشـترین مراجعـه بـه تیـم پزشـکی هلال
احمـر ایران داشـتند.
مدیـر بیمارسـتان صحرایـی جمعیـت هاللاحمـر
ایـران در بیـروت اعالم کـرد :فعالیت این بیمارسـتان
صحرایـی سـریع اسـتقرار ( )RDHزمانـی آغـاز شـد

کـه نیمـی از بیمارسـتانهای بیـروت در حادثـه اخیـر
به شـدت آسـیب دیـده و توان خدمترسـانی نداشـتند
و بسـیاری از بیمارسـتان های ایـن شـهر بـه دلیـل
خسـارتهای وارده ناشـی از انفجار درخواسـت کمک
اضطـراری داد ه بودنـد و برخـی از ایـن بیمارسـتانها
نیـز مجبـور شـدند بـه خاطـر ورود صدهـا نفـر از
مجروحـان انفجـار بیمـاران کرونایـی خـود را از بخش
اورژانـس تخلیـه کننـد.
بیمارسـتان صحرایـی هلال احمـر ایـران در بیـروت
عصـر پنجشـنبه  ۱۶مـرداد  ۹۹بـا حضـور وزیـر
بهداشـت لبنـان در حاشـیه دانشـگاه ملـی لبنـان بر پا
شـد تـا بخـش زیـادی از آسـیب دیـدگان و مجروحـان

انفجـار اخیـر مربوط بـه ناحیه ضاحیه بیـروت را تحت
درمـان قـرار دهـد.
ایـران نخسـتین کشـوری اسـت کـه هلال احمـر آن
پـس از اعالم آمادگـی برای ارسـال کمکهای فوری
دارویـی و غذایـی ،تیم پزشـکی و درمانـی برای کمک
بـه مجروحـان ،یک تیـم  ۳۷نفره پزشـکی هاللاحمر
شـامل متخصصیـن عمومـی ،ارتوپد ،بیهوشـی و اتاق
عمـل ،اطفال ،مغـز و اعصاب ،متخصص پرسـتاری،
کارشـناس اتـاق عمـل و کارشـناس بیمارسـتان
صحرایـی بـه لبنـان اعـزام کـرده بود.
جمعیـت هلال احمـر در مرحلـه نخسـت ارسـال این
محمولـه امـدادی بشردوسـتانه ،هـزار و  ۳۰۰بسـته
غذایـی  ۷۲سـاعته ۲۶۵ ،بسـته غذایـی یکماهـه ،دو
دسـتگاه موتـور بـرق  ۵۰kwو  ۲۰۰عدد کیسـه حمل
جسـد بـه وزن تقریبـی  ۱۵تـن بـه لبنـان ارسـال کرده
بود.
محمولـه کمکهـای بشردوسـتانه جمعیـت هلال
احمـر جمهـوری اسلامی ایران در پـی درخواسـت
دولـت لبنـان مبنـی بـر نیـاز بـه کمکهـای
انسـان دوسـتانه دولـت و هاللاحمر ایران بـرای ارائه
خدمـات بـه آسـیبدیدگان و مجروحان حادثـه انفجار
بنـدر بیـروت به لبنان ارسـال شـده بود.
انفجـار در بنـدر بیـروت کـه در  ۴اوت بـه وقـوع
پیوسـت ۱۷۷ ،کشـته و بیـش از هفـت هـزار زخمـی
بر جا گذاشت و دهها نفر نیز مفقود شد ه بودند.
ایـن انفجار خسـارت شـدید مالی در حـدود  ۱۵میلیارد
دالر بـه لبنان تحمیل کرده اسـت.

