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انتقاد شدید دکتر مرندی از ادعای 
واکسیناسیون ۷۰ درصدی: 

وزارت بهداشت مردم را گمراه نکند
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همراه با تحلیل خبر

نخست وزیر لبنان:

 عربستان سعودی 
قبله سیاسی و دینی من است

صفحه4

سردار حبیبی خبر داد؛

دو هزار ویژه برنامه 
در هفته ناجا برگزار 

می شود

طلسم »نوبل« 
شکست!

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست صفحه ی دو بخوانید

رئیس جمهور :

راه آهن  پروژه  درصدی   ۲۰ پیشرفت  گفت:   رئیس جمهور 
شیراز – بوشهر- عسلویه پس از ۱۴ سال، قابل توجیه نیست چرا که 
تأخیر در اجرای پروژه ها موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات 

می شود.
برنامه های  ادامه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  ایرنا،  گزارش  به 
راه آهن  پروژه  از  بازدید  در   بوشهر  استان  به  خود  یک روزه   سفر 
شیراز – بوشهر - عسلویه  با اشاره به اینکه اتصال به خطوط راه آهن  از 
مطالبات اساسی مردم استان بوشهر است افزود: مصمم هستیم در تکمیل 
و راه اندازی پروژه خط آهن شیراز- بوشهر- عسلویه شتاب ایجاد کنیم.
وی بازدید میدانی با هدف رفع موانع تکمیل راه آهن شیراز- بوشهر- 
عسلویه اظهار داشت: مدیران طرح باید برای تکمیل و راه اندازی این 
خط آهن تالش مضاعف کنند و الزم است در روند تکمیل آن جهش 

ایجاد شود.
رئیس جمهور گفت: تأخیر در اجرای پروژه ها موجب اتالف منابع و 
فرسودگی تجهیزات می شود لذا باید برای اتمام پروژه ها همت جدی 
آینده  سال  بودجه  در  حتما  پروژه  این  اعتبارات  و  باشد  داشته  وجود 

گنجانده شود.
 رئیسی با اشاره به ظرفیت های گسترده و متنوع استان بوشهر، گفت: 
با ظرفیت های عظیمی که در استان وجود دارد، نباید مردم این منطقه 
با مشکالتی همانند کم آبی مواجه باشند و همه باید تالش کنیم شرایط 

مطلوب برای آرامش خاطر مردم ایجاد شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: مشکالت استان بوشهر قابل حل است و در 
دولت مصمم هستیم طرح هایی را که در سطح استان به سرانجام نرسیده، 

پیگیری و نهایی کنیم.
گزارشی  استان  مسئوالن  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  رئیسی،  بازدید  در 

از آخرین وضع احداث راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه ارائه کردند.
عملیات اجرایی قطعه ۱۰ راه آهن شیراز – بوشهر ۲۷ دی ماه سال ۹۷ با 
اعتبار ۲ هزار و ۳۴۳ میلیارد ۲ در آئینی با حضور محمد اسالمی وزیر 

سابق راه و شهرسازی در بوشهر آغاز شد.
بوشکان،  کلمه،  اهرم،  شهرهای  امتداد خود  در  بوشهر-شیراز  راه آهن 
در  را  مرودشت  و  زرقان  شیراز،  کوار،  بایگان،  فیروزآباد،  فراشبند، 

برمی گیرد.
طول کل مسیر از سمت شیراز تا بوشهر ۴۳۷ کیلومتر است که به ۱۱ 

قطعه اجرایی تبدیل شده است.
در محدوده قطعه ۱۰، ۲ ایستگاه هور و اهرم به ترتیب به طول یکهزار 

و ۱۵۰ متر و یکهزار و ۲۰۰ متر در نظر گرفته شده است.
در این قطعه همچنین ۹ تونل به طول ۲ هزار و ۱۸۴ متر قرار گرفته 

است.
برای بخش الف قطعه ۱۰ حجم خاکبرداری و خاکریزی به ترتیب ۶۵۰ 
هزار و ۵۰۰ هزار و برای بخش ب نیز این حجم ها به ترتیب یک میلیون 

و ۲۶۰ هزار و یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن است.
هدف اصلی طرح راه آهن شیراز-بوشهر، اتصال استان بوشهر به شبکه 
ریلی، جابجایی ۳ میلیون تن بار در سال اول بهره برداری و افزایش تا 
اول  سال  در  مسافر  میلیون  جابجایی یک  سال،   ۱۰ تن طی  میلیون   ۶
بهره برداری و افزایش تا ۲ میلیون نفر طی ۱۰ سال و رونق اقتصادی و 
اجتماعی این استان است. رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت 
و در قالب ششمین سفر استانی دولت امروز  جمعه وارد استان بوشهر 
شدند و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال مسئوالن قرار گرفتند.
جهاد  نیرو،  وزیران  سوی  از  یک روزه  سفر  این  در  رئیسی  آیت اهلل 
کشاورزی، نفت، اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده ، معاون اجرایی رئیس جمهور و معاون توسعه 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  اول،  معاون  محروم  مناطق  و  روستایی 

سازمان انرژی اتمی و  رئیس دفتر رئیس جمهور همراهی می شود.
بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، منطقه ویژه اقتصادی 
رئیس علی  موزه شهید  و  اهرم   نخلستان های  اسکله  شهید محالتی،  و 
به  ورود  از  پس  رئیس جمهور  که  است  برنامه هایی  جمله  از  دلواری 

بوشهر انجام داده است.

فعالیت آنها گزارشگری و افشاگری درباره عامالن فسادهای دولتی و 
نقض حقوق بشر بوده است.

کمیته نوبل صلح در بیانیه اعالم برندگان نوبل صلح، تأکید کرده جایزه 
نوبل صلح امسال را به این دو روزنامه نگار به خاطر تالش هایشان برای 

پاسداشت آزادی بیان، داده است.
سردبیر  سال   20 مدت  به   2017 سال  تا  که  ساله   60 مرادوف  دمیتری 
روزنامه " نووایا گازتا" بوده، یکی از خبرنگاران پیگیر پرونده فسادهای 

دولتی و نقض حقوق بشر در روسیه بوده است.
او درگذشته نیز جوایز دیگری از جمله "جایزه بین المللی آزادی مطبوعات" 
فرانسه را در سال 2010 دریافت کرده  "لژیون"  نشان  در سال 2007 و 

است.
ماریا ریسا )رِسا( نیز هم اینک بنیانگذار و مدیر یک پایگاه خبری آنالین 
به نام "راپلر" در فیلیپین است. او که بیشتر در زمینه افشاگری علیه عامالن 

فساد فعالیت دارد.
فیلیپین  رئیس جمهوری  دوترته"  رودریگو  منتقدان"  از  دارد  فعالیت 
محسوب می شود و تاکنون دو بار به اتهام "پخش اخبار جعلی" دستگیر 

و زندانی شده است.
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پس از ۸۲ روز اوج گیری مرگ و میر، 
آمار روزانه فوتی های کرونا 

به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شیراز خبر داد؛

ابتالی بیش از ۴۵۰ هزار نفر 
در فارس به کروناویروس تاکنون

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی گفت: در کشور مردم را گمراه می کنند 
و مردم نیز به پشتوانه این یک دز واکسن تاالر عروسی رزرو می کنند، 
را  حرم ها  و  جمعه  نماز  بازگشایی  درخواست  می گیرند،  ختم  مراسم 
می کنند.....، این که اعالم می کنند اگر ۷۰ درصد واکسینه شوند جاده ها، 

مکان های عمومی و... بازگشایی خواهند شد، این موضوع منطقی نیست.
سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در واکنش به ادعای 
تزریق  با  مثال  طور  به  داشت:  اظهار  جامعه  درصدی   ۷۰ واکسیناسیون 
این  اما برای کرونا  ایجاد می شود،  واکسن سرخک ۷۵ درصد مصونیت 
طور نیست و این مصونیت کمتر است و متأسفانه اکنون اشتباهی که از 
تبعیت  آن  از  نیز  دیگران  و  می شنوید  وزارتخانه  یا  دانشگاه ها  مسئوالن 
می کنند، این است که اعالم می کنند اگر ۷۰ درصد واکسینه شوند جاده ها، 
منطقی  موضوع  این  ولی  شد،  خواهند  بازگشایی  و...  عمومی  مکان های 

نیست.
به گزارش آفتاب نیوز؛ مرندی اضافه کرد: اینکه اعالم کردند با تزریق ۷۰ 
درصد دز اول واکسن جشن واکسیناسیون برگزار می کنیم منطقی نیست 
و دز اول واکسن تأثیر بسیار ناچیزی دارد و درواقع اصال اثر محافظتی در 
برابر کرونا نخواهد داشت؛ لذا باید حداقل دو ُدز تزریق شده باشد که در 

این صورت نیز به صورت کامل ایمنی و مصونیت ایجاد نمی کند.
تا  از تزریق دز دوم بگذرد  باید حدود دو هفته زمان  لذا  ادامه داد:  وی 
اعالم  شده ها  واکسینه  از  که  درصدی  هر  بنابراین  شود؛  ایجاد  مصونیت 
می شود باید شامل دز دوم هم باشد؛ نه اینکه دز اولی ها را جزو واکسینه 
شده ها اعالم کنیم. اکنون در رسانه ها مجموع دز اول و دوم را محاسبه و 
اعالم می کنند؛ در صورتی که اصال نباید این طور باشد، لذا باید شمارش 
دو دز تزریقی محاسبه شود.وزیر اسبق بهداشت تصریح کرد: تزریق دو 
دز واکسن کرونا به ۱۲ میلیون نفر قطعا مصونیت بیشتری ایجاد خواهد 

کرد تا اینکه به ۵۰ میلیون نفر دز اول تزریق شده باشد! زمانی که به 
القا می شود، اصال به دنبال  مردم این طور و به این شکل اطالع رسانی و 
تزریق دز دوم نمی روند و می گویند ما جزو واکسینه شده ها هستیم و دیگر 

نیازی به تزریق دز دوم نداریم.
مرندی خاطرنشان کرد: در ضمن همان طور که اعالم کردم واکسن کرونا 
نمی کنند،  ایجاد  باال  مصونیت  و...  اطفال  فلج  دیفتری،  سرخک،  مانند 
بنابراین با ۷۰ درصد تزریق دز دوم نیز ایمنی اجتماعی که انتظار می رود 

به صورت کامل در سطح جامعه ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: به طور مثال یکی از اساتید بنده که برای دوره آموزشی چند 
هفته ای به کانادا سفر کرده، برای بنده ایمیلی ارسال و اعالم کرده است 
فایزر دریافت  از ۸۰ درصد مردم در آنجا دو دز واکسن  بیش  اینکه  با 
کرده اند، ولی هنوز مرزهای خود را به شدت کنترل می کنند تا از کشور 

آمریکا در همسایگی خودشان ترددی صورت نگیرد.
این متخصص کودکان تصریح کرد: به طور کلی می خواهم این موضوع 
را اعالم کنم که آنان احتیاط واجب را در نظر می گیرند، ولی متأسفانه در 
کشور ما مردم را گمراه می کنند و مردم نیز به پشتوانه این یک دز واکسن 
تاالر عروسی رزرو می کنند، مراسم ختم می گیرند، درخواست بازگشایی 
نماز جمعه و حرم ها را می کنند و...، در صورتی که همه این موضوع را 
قبلی  پیک های  از  بدتر  پیک  این وضعیت  با  ناکرده  می دانند که خدای 

ایجاد می شود.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به اینکه مسؤولین نباید به مردم 
قول های خالف واقع بدهند، اظهار داشت: مردم ما دو سال زندگی سختی 
داشتند، پس باید اجازه داده شود هر زمانی که اطمینان حاصل شد و ۹۰ 
درصد مردم دو دز واکسن را دریافت کردند، در آن زمان محدودیت ها 
را برداریم. وعده هایی که می دهیم باید بر مبنای علم باشد و قول خالف 

واقع به مردم داده نشود.

انتقاد شدید دکتر مرندی از ادعای واکسیناسیون ۷۰ درصدی: 
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رئیس جمهور :

پیشرفت ۲۰درصدی 
راه آهن شیراز- بوشهر 

قابل توجیه نیست
صفحه1

نوبل صلح 2021 امسال به طور مشترک به دو روزنامه نگار تحقیقی 
ضدفساد از فیلیپین و روسیه اختصاص یافته است.

کمیته نوبل صلح مستقر در اسلو نروژ جایزه نوبل صلح 2021 را به دو 
روزنامه نگار داد.

به گزارش عصرایران، نوبل صلح امسال به دو روزنامه نگار از 2 کشور 
روسیه و فیلیپین رسید.

ان در حوزه جنوب شرق  ان  "ماریا ریسا" )رِسا( خبرنگار سابق سی 
فیلیپینی-آمریکایی و "دمیتری موراتف" سردبیر  آسیا و روزنامه نگار 
سابق روزنامه "نووایا گازتا" روسیه جایزه نوبل صلح امسال را بردند. 
هر دو خبرنگار در حوزه خبرنگاران تحقیقی فعالیت داشته و عمده 


