
ویترین آخر

ایسنا: کمپانی دارویی BioNTech آلمان و شرکت 
داروسازی فایزر )Pfizer( آمریکا در خبری اعالم کردند 
برای  کلینیکالی  آزمایشات  سوم  فاز  از  اخیر  نتایج  که 
تولید واکسنی در برابر ویروس SARS-CoV-۲ عامل 
کرونای  واکسن  و  بوده  بخش  امید   ،۱۹ کووید  بیماری 
انتقال  از  موارد  درصد   ۹۰ از  بیش  در  ها  شرکت  این 

ویروس کرونا پیشگیری کرده است.
پروفسور "کولین پوتون" استاد زیست شناسی دارویی 
اولیه  نتایج  گفت:  باره  این  در  استرالیا  موناش  دانشگاه 
همان چیزی است که به عنوان "تجزیه و تحلیل موقتی" 
شناخته می شود و برای درک بیشتر از اینکه آیا نشانه 
ای از عملکرد واکسن وجود دارد یا خیر نیاز به اطالعات 

تکمیلی داریم.
پوتون با بیان اینکه این داوطلبان پس از دریافت این 
دارو به زندگی نرمال و عادی خود ادامه دادند اما از نظر 
نظر  بیماری کووید ۱۹ تحت  تایید عالئم  برای  آزمایش 
قرار گرفتند افزود: تجزیه و تحلیل ۹۴ داوطلب با ابتالی 
این  واکسن  که  است  داده  نشان   ۱۹ کووید  به  قطعی 
شرکت باالی ۹۰ درصد تاثیرپذیری داشته است که این 
اتفاق بدان معناست که اگر ۱۰ نفری را که می خواستند 
از کووید ۱۹ بیمار شوند، را واکسینه کنید، از هر ۱۰ نفر 

فقط یک نفر بیمار می شود.
واکسن  این  آیا  که  نیست  مشخص  داد:  ادامه  پوتون 
خیر  یا  کند  می  محافظت   ۱۹ کووید  شدید  بیماری  از 
نشان  واکسن  این   ۱ فاز  بالینی  آزمایش  مثال  عنوان  به 
داده بود که پاسخ های ایمنی در افراد مسن کمتر است.

دمای  در  نگهداری  به  نیاز  واکسن  این  گفت:  پوتون 
برای  مطمئنا  که  دارد  را  گراد  سانتی  درجه   ۶۰ منفی 
انتقال و حمل و نقل این واکسن به ایران و حتی استرالیا 
دولتمردان  روی  پیش  هایی  چالش  آن  محلی  توزیع  و 
خواهد بود اگرچه غیر ممکن نیست و راه حل برای این 
واکسن  تا  است  واکسیناسیون  مراکز  تشکیل  مشکل، 
پس از در دسترس قرار گرفتن بالفاصله توزیع شود که 
شرکت فایزر در یک جلسه خالصه ای مطرح کرده است 

که می توان واکسن را روی یخ خشک توزیع کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه گفت: به برکت موالید عظیم 
الشان این ماه بزرگ و با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی با عفو و تخفیف ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند؛ در این جمع 
۲۳۰۱ نفر آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات 
تبلیغ علیه نظام و شرکت در اغتشاشات در سال های ۹۸ - ۹۷ - ۹۶ داشتند به عنوان 

یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.

مهر: وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال ۹۷ قیمت مسکن وسایر کاالها متأثر از 
تحوالت ارزی افزایش یافت و با ریزش قیمت ارز و طال، باید قیمت هایی که با ارز افزایش 
قیمت داشته اند، برگردند، متأسفانه چسبندگی قیمتی هم وجود دارد. وی تأکید کرد: 
همان طور که قیمت خودرو با کاهش قیمت ارز برگشت، باید دیگر قیمت ها هم که 
بی دلیل باال رفته بودند برگردد؛ اخباری را مشاهده می کنیم که حاکی از آن است که 

قیمت مسکن روند نزولی را طی می کند.

       گوناگون

آزادی 157 محکوم امنیتی

قیمت مسکن در حال کاهش است اما متأسفانه چسبندگی قیمت داریم

ارایه دفترچه بیمه سالمت رایگان 

آفتاب  نیوز :شبکه خبری "الجزیره" در 
گزارشی با اشاره به این که بایدن وعده 
علیه  ترامپ  شده  پیموده  مسیر  داده 
می کند  اشاره  می دهد  تغییر  را  ایران 
نامشخص،  کماکان  رو  پیش  مسیر  که 
ابهام است. این شبکه  پیچیده و دارای 
تحلیلگر  رم"  "هنری  می افزاید:  خبری 
مشاوره  گروه  در  ایران  مسائل  ارشد 
اوراسیا معتقد است که ایران و امریکا در 
ماه های ابتدایی ریاست جمهوری بایدن 
می گوید  او  می روند.  پیش  احتیاط  با 
مواجه  جدی تری  اولویت های  با  بایدن 
است و تهران محتاط خواهد بود تا خود 
را بیش از اندازه مشتاق مذاکره با امریکا 
نشان ندهد. احتمال آن وجود دارد که 
 ۲۰۲۱ سال  دوم  نیمه  در  کشور  دو 
میالدی به توافق موقت دست یابند که 
طبق آن برخی از جنبه های برنامه اتمی 
ایران یا متوقف شده و یا به عقب انداخته 
آزمایش  و  توسعه  جمله  از  می شوند 
سانتریفیوژ های پیشرفته ایران. در ازای 
آن امریکا می تواند به ایران اجازه دهد به 
خط اعتباری بین المللی دسترسی پیدا 
کرده و حداکثر تقریبا ۵۰۰ هزار بشکه 
قانونی صادر کند.  به طور  را  نفت خام 
برای مذاکره جامع تر احتماال باید تا سال 

۲۰۲۲ میالدی صبر کنیم".
ادامه می افزاید:  این شبکه خبری در 
ارشد شورای  اعضای  از  "الی گرانمایه" 
که  است  معتقد  اروپا  خارجی  روابط 
در  تا  کرد  خواهند  تالش  اروپایی ها 
اسرع وقت زمینه بازگشت دوباره امریکا 
به برجام فراهم شود و راه را برای بایدن 

هموار خواهند کرد.
گرانمایه معتقد است بایدن باید تالش 
کند تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران به برجام بازگردد و وارد مذاکره با 
تهران شود چرا که پس از آن دستیابی به 
پیشرفت مهم دیپلماتیک کار دشوارتری 

خواهد بود.
تحریم های  که  است  معتقد  گرانمایه 
برای  ایران  هسته ای  برنامه  به  مربوط 
احیای مجدد برجام می توانند و باید از 
او  حال،  این  با  شوند.  لغو  بایدن  سوی 
در  که  جمهوری خواهانی  است  معتقد 
سیاسی  محدودیت های  هستند  سنا 
پیش پای دولت بایدن خواهند گذاشت 
با  ایران  مورد  در  کنگره  در  او  دولت  و 

مشکل مواجه خواهد شد.
"محسن شریعتی نیا" استاد روابط بین 
الملل نیز معتقد است که بازگشت امریکا 
او  بود.  نخواهد  برجام سریع و ساده  به 
معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری 

ایران وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد.
به  ترامپ  رفتار  می گوید  او 
سیاستمداران ایران نشان داد که وضعیت 
و  بی ثبات  الملل  بین  روابط  حوزه  در 

غیرقابل پیش بینی است.
او معتقد است رئیس جمهوری بعدی 
ایران فارغ از آنکه وابسته به کدام جناح 
محتاط  و  عملگرا  فردی  باشد،  سیاسی 
خواهد بود و موضعی خصمانه یا عاشقانه 
نخواهد  الملل  بین  سیاست  به  نسبت 
است  معتقد  نیز  گرانمایه"  داشت."الی 
که بعید به نظر می رسد دولت روحانی 
وارد مذاکره با دولت بایدن درباره مسائل 

منطقه ای گسترده و برنامه موشکی شود.
نشریه "فارین پالسی" نیز در گزارشی 
برای  بایدن  پیروزی  که  می کند  اشاره 
هم  و  فرصت  یک  می تواند  هم  ایران 

تهدیدی بالقوه باشد.
این نشریه می نویسد: "کاربران ایرانی 
از شنیدن خبر پیروزی بایدن خوشحال 
شدند چرا که امیدوارند این موضوع باعث 

بهبود روابط اقتصادی ایران شود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 
گفتگو  آماده  تهران  که  داد  نشان  نیز 
است هر چند به روشی حساب شده و 
با حفظ غرور ایران. او ابراز امیدواری کرد 
که بایدن اشتباهات دوره ترامپ را جبران 

کرده و به برجام بازگردد.
با این حال، اگرچه بایدن به صراحت 
برجام  به  بازگشت  خواستار  که  گفته 
است، اما سنای امریکا که کنترل آن در 
احتماال  است،  جمهوری خواهان  دست 

کار او را سخت خواهد کرد.
یمن  مورد  در  دارد  قصد  اما  بایدن، 
مناقشات  ایران  همکاری  با  عراق  و 
منطقه ای را پایان دهد. او به دنبال ایجاد 
ثبات در منطقه است و در این راستا به 
دنبال راه حلی مستقیم یا غیرمستقیم با 

ایران است.
بایدن  برنامه های  به  محتاطانه  ایران 
باید  ایران  شاید  می نگرد.  منطقه  برای 
اصلی  اولویت های  اکنون  باشد.  صبور 
شیوع  امریکا  منتخب  جمهوری  رئیس 
چین  قدرت گیری  و  کرونا  ویروس 
در  حاضر  حال  در  خاورمیانه  هستند. 

اولویت برنامه های او نیست.
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انتخابات نماینده مدیران مسوول در هییت نظارت بر مطبوعات

فردای کرمان: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: زمان تشخیص بیماری با استفاده 
از این کیت ها حدود ۳۰ دقیقه است که با همان سازوکار نمونه گیری از بزاق بینی و 
دهان ویروس را شناسایی می کند. وی یکی از مزایای این کیت ها را ارزان بودن آ ن ها در 
مقایسه با تست های PCR، دانست و گفت که هزینه ی تست با کیت های سریع حدود 
۲۵۰ هزار تومان است که مشمول بیمه نیز می شود. وی گفت: »کیت  های سریع، زمان 

شناسایی بین ۲۵ تا ۳۰ دقیقه خواهد بود«.

ایسنا: معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه درباره مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی برارایه دفترچه بیمه پایه سالمت رایگان بدون ارزیابی وسیع افزود: تا پایان سال 
جاری، متقاضیان پوشش بیمه رایگان اعم از صدور اولیه یا تمدید در صورت سکونت در 
شهر می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسیع از پوشش بیمه پایه سالمت رایگان با 
اعتبار ۶ ماهه برخوردار شوند. این گروه از بیمه شدگان امکان استفاده از خدمات بخش 

دولتی را خواهند داشت. و دفترچه بیمه ۱۲ برگی صادر و تحویل خواهد شد.

زوم

هزینۀ تست سریع کرونا ۲5۰ هزار تومان است

ایلنا: سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴ سه شنبه 
به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.براساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
یکصد و هفدهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان ۹۹ به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روز )سه شنبه( طبق روال ماه های 

گذشته، بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.

واریز یارانه آبان ماه 

پیروزی بایدن هم فرصت و هم تهدید برای ایران


