
 اي�ران آبس�تن حوادثي همچون فرونشس�ت 
و ران�ش زمين، بارش ه�اي سيل آس�اي برف و 
باران اس�ت. در اين ميان آمادگي براي اينگونه 
حوادث از اهميت بااليي برخوردار است. نصب 
تجهيزات و سازه هاي لرزه نگاري و شتاب نگار و 
استفاده از فناوري هاي نوين براي حفظ سازه ها 
مي توان�د آمادگي ب�راي اين حوادث و س�وانح 
را افزاي�ش داده، از ميزان خس�ارت هاي جاني 
و مالي بكاهد. به گفته مدير بخ�ش زلزله مركز 
تحقيقات راه مسكن و شهر س�ازي، ايران جزو 
پنج كش�ور اول در تعداد ايس�تگاه شتاب نگار 
جهان است. در حال حاضر هزارو300 شتاب نگار 
و 130 لرزه نگار فعالي�ت زمين را رصد مي كنند. 
فناوران يكي از شركت هاي مستقر در پارك علم 
و فناوري دانشگاه تهران به دانش بومي طراحي 
و ساخت »ميراگر ويسكوز« دس�ت يافتند. به 
كمك اين فناوري مي ت�وان عالوه بر حفظ جان 
انسان ها هنگام وقوع حوادثي از جمله انفجار و 
زمين لرزه، تاب آوري لرزه اي كل شهر را ارتقا داد 
و سرمايه هاي ملي را در ساختمان ها و سازه هاي 
مهم و حساس همچون بيمارستان ها حفظ كرد. 

ايران جزو 10 كش��ور بالخيز و شش��مين كشور 
زلزله خيز دنيا اس��ت. زلزله خبر مي كند، اين ما و 

مسئوالن هستيم كه بي خبريم!
بر اساس آخرين گزارش هاي سايت مركز لرزه نگاري 
كشور وابسته به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، 
طي شش روز 25دي ماه تا صبح روز اول بهمن ماه 
36 زمين لرزه در نقاط مختلف كشور روي داده است. 
همچنين در آذرماه امسال نيز 701 زمين لرزه رخ 
داده اس��ت؛ در اين مدت 16 زمين ل��رزه به بزرگي 
چهار تا شش ريشتر ثبت شده است. براي دستيابي 
به اطالعات زمين لرزه ها و مشخصات و مختصات 
لرزه ها نيازمند پوشش كامل دستگاه و ايستگاه هاي 

لرزه نگاري و شتاب نگاري در كشور هستيم. 
 رصد فعاليت ه�اي لرزه اي زمين ب�ا 0 130 

شتاب نگار و 130 لرزه نگار
ايران روي كمربن��د زلزله خيز جهان ق��رار دارد و 
آمادگي براي اينگونه حوادث از ضرورت هاي كشور 
به حساب مي آيد. مدير بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهر سازي به »جوان« گفت: در بحث 
زمين لرزه و ش��ناخت رفتار زمين، وجود ايستگاه 
لرزه نگاري و شتاب نگار بسيار ضروري و با اهميت 

است. 
دكتر علي بيت اللهي گفت: كار ايستگاه لرزه نگاري 
ثبت زلزله و اعالم محل، نوع و بزرگي و زمان زلزله 
اس��ت. متولي مركز لرزه نگاري كش��ور مؤسس��ه 
ژئوفيزيك وابسته به دانشگاه تهران است. به زبان 
س��اده زلزله نگار يا لرزه نگار دستگاهي است كه به 
ارتعاشات حساس است و ارتعاشات ناشي از زلزله، 
انفجار يا هر پديده ديگري در زمين را ثبت مي كند. 
لرزه نگار در واقع دستگاهي براي اندازه گيري حركت 
زمين است و از يك سنسور تشخيص ارتعاش به نام 
لرزه سنج، همراه با يك سيستم ضبط براي نمايش 

ارتعاشات تشكيل شده است. 
وي افزود: هر چه تعداد اين ايس��تگاه ها بيش��تر و 
متراكم تر و نزديك تر به هم باش��د، جنبايي زمين، 
حركت گسل ها و نا آرامي پوس��ته زمين را با دقت 
باالتري اندازه گيري و ثبت مي كنند. اين اطالعات 

كاربرد بسياري دارد و نشان مي دهد كه زلزله بزرگي 
رخ داده است. در زلزله مالرد سال 98 كه در تهران 
نيز احساس شد، همين اطالعات نشان از وقوع زلزله 

در اين منطقه داد تا آمادگي الزم صورت گيرد. 
مدير بخ��ش زلزله مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهر س��ازي اعالم ك��رد: حدود 140 ايس��تگاه 
زلزله نگاري در كش��ور وج��ود دارد ك��ه عموماً در 
مناطق صعب العبور كوهستاني و بياباني قرار دارند. 
با توجه به شرايط خاص ما، نيازمند سه برابرشدن 
اين ايستگاه ها براي پوش��ش مناسب تمام كشور 
هستيم.  وي در خصوص ايستگاه هاي شتاب نگار نيز 
توضيح داد: ايستگاه هاي شتاب نگار نيرو هاي وارد به 
سازه ها را بر اساس قانون نيوتن سنجش مي كنند. 
به زبان ساده دس��تگاه هاي ش��تاب نگار به شتاب 
جابه جايي زمين حساس هستند و به عبارتي شتاب 
يا تغييرات سرعت حركت زمين را اندازه مي گيرند. 
اين دس��تگاه ها جهت ثبت زمين لرزه هايي كه در 
فواصل نزديك روي مي دهند به گونه اي كه از شتاب 
كافي جهت انجام مطالعات مهندس��ي برخوردار 
باشند، به كار برده مي شوند. امروزه در شبكه هاي 
لرزه نگاري پيشرفته دنيا در هر ايستگاه، هم دستگاه 
لرزه نگاري و هم ش��تاب نگاري نصب شده، به اين 
ترتيب امكان ثبت ارتعاشات كوچك و شديد زمين 

فراهم شده است. 
  اي�ران ج�زو 5 كش�ور داراي ايس�تگاه 

شتاب نگار در جهان است 
بيت الله��ي با بي��ان اينكه ه��زارو300 ايس��تگاه 
ش��تاب نگاري فعال زير نظر مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي فعال است، گفت: در حال حاضر 
با اين تعداد ش��تاب نگار كش��ور ما جزو پنج كشور 
اول داراي ايستگاه هاي شتاب نگار جهان است، اما 
آنچه در اين خصوص بايد مد نظر مس��ئوالن قرار 
گيرد، اين است كه بخشي از اين دستگاه ها از نسل 
قديمي هستند كه بايد با نسل هاي جديد كه كارايي 
بيشتري دارند، جايگزين شوند. طبق ارزيابي انجام 

شده تا چهار برابر تعداد كنوني نيازمند ايستگاه هاي 
شتاب نگاري هستيم. 

مدير بخش زلزله و خطرپذي��ري مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي افزود: از آنجايي كه اين 
دستگاه ها اطالعات بر خط ارائه مي كنند، موقعيت 
زلزله و خسارت ها و آسيب ها را مشخص مي كنند 
و شتاب و مقدار عددي و نيروي وارده به سازه ها را 
نشان مي دهند. اطالعات اين ايستگاه ها بيشتر در 
حوزه مديريت بحران كارايي دارد. در زلزله سر پل 
ذهاب از اطالعات اين شتاب نگارها بهره گرفته شد تا 

كمك هاي امدادي و تجهيزات الزم ارسال شود. 
  ايران به ۹ كشور دارنده فناوري »حفظ جان 

انسان ها در زلزله« پيوست 
فناوران يكي از ش��ركت هاي مستقر در پارك علم 
و فناوري دانش��گاه تهران به دانش بومي طراحي و 

ساخت »ميراگر ويسكوز« دست يافتند. 
به گفته مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهر سازي »ميراگر ويسكوز« در بحث سازه اي و 
مهندسي كاربرد دارد كه ساختمان ها بر اثر ارتعاش 
زلزله تكان نخورند. اين فناوري يك جداگر اس��ت 
كه در پي ساختمان نصب مي شود تا سطح زيرين 
اثر زلزله را به ساختمان انتقال ندهد. به كمك اين 
فناوري مي توان عالوه بر حفظ جان انسان ها هنگام 
وقوع حوادثي از جمله انفجار و زمين لرزه، تاب آوري 

لرزه اي كل شهر را ارتقا داد. 
 فناوري ايراني پيشگيري از تخريب و تلفات 

زلزله با 25 سال ضمانت 
ايران نهمين كشوري است كه به اين فناوري دست 
پيدا كرده است و مهندسان ايراني اين وسيله را براي 
25 سال ضمانت كردند. تست هاي ميراگر ويسكوز 
نيز در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 

زلزله انجام شده است. 
ايران جزو 10 كش��ور زلزله خيز جه��ان و يكي از 
روش هاي جديد پيشگيري از تخريب و تلفات زلزله، 
فناوري ميراگر ويس��كوز است كه مانند كمك فنر 

ضربات ناشي از زمين لرزه را كاهش داده و ارتعاشات 
سازه را مستهلك مي كند. اين سيستم مي تواند عمر 
مفيد سازه هاي دريايي شركت هاي نفتي را كه در 
معرض ميليون ها سيكل موج قرار مي گيرند تا دو 

برابر افزايش دهد. 
»سيدامين موسوي« س��ازنده اين محصول اعالم 
كرد: ميراگر به معناي ميراكننده يا مستهلك كننده 
اس��ت كه در اين محصول خاص به ميراكنندگي 
ارتعاشات س��اختمان اطالق مي ش��ود. زماني كه 
اين محصول در س��اختمان نصب مي ش��ود باعث 
مي شود كه ارتعاشات ناشي از هر نوع بار ديناميكي از 
جمله زلزله، باد، انفجار و هر نوع بار ديناميكي ديگر 
مستهلك شود و به اين ترتيب هم اجزاي سازه اي 
و هم اجزاي غيرسازه اي س��اختمان در برابر آن بار 

ديناميكي محفوظ بمانند. 
  فناوري بومي براي حفظ سرمايه هاي ملي 

»رضا اسفندياري« از ديگر سازندگان اين دستگاه 
تشخيص زلزله به تسنيم گفت: ميراگر ويسكوز از 
چند بخش تشكيل شده است كه يك بخش آن 
از فوالدهاي آلياژي با گريدهاي خاص، بخش��ي 
ديگر از پليمرها و مواد پليمري و بخشي ديگر نيز 
از روغن ها و گريدهاي خاصي از روغن اس��ت كه 
اينها تركيب شده و به يك نسبتي درون ميراگر 
قرار مي گيرند كه مجموع همه اين موارد ميراگر 
ويسكوز را تشكيل مي دهد.  وي گفت: ميراگرهاي 
ويسكوز هم براي س��اختمان هاي موجود مثل 
بيمارس��تان ها يا مراكز مهم قابل استفاده است 
و هم براي س��اختمان هايي كه در حال طراحي 
هستند؛ مزيتي كه براي ساختمان هاي در حال 
طراحي دارند، اين اس��ت كه باعث كاهش وزن 
سازه مي ش��وند، اما براي ساختمان هاي موجود 
باعث بهبود عملكرد لرزه اي آنها خواهند ش��د و 
در زمان زلزله باعث مي ش��ود ك��ه اجزاي اصلي 
ساختمان و اجزاي غيرسازه اي از آسيب هاي زلزله 

در امان بمانند. 
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مادر يكي از مديران شهرداري لواسان، رنو تاليسماني را كه پسرش گرفته بود موقع بازداشت او به صاحبش برگرداند

رنو تاليسمان، برگي ديگر از رشوه هاي پرونده لواسان!

ايران به ۹ كشور دارنده فناوري »حفظ جان انسان ها در زلزله« پيوست
مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر سازي در گفت و گو با »جوان«:

 ايران جزو 5 كشور اول داراي ايستگاه شتاب نگار جهان است

مدي�ر اجرايي�ات 

عليرضا سزاوار
شهرداري لواسان   گزارش  2

فقط باب�ت اينكه 
شايد بتواند كاري براي شخصي انجام دهد، يك 
دستگاه رنو تاليس�مان گرفته بود. مادرش هم 
بالفاصل�ه پ�س از بازداش�ت او، خ�ودرو را به 
صاحبش برگرداند. در جلسه روز گذشته دادگاه 
مشخص شد كه بودجه شهرداري لواسان كفاف 
هزينه هاي�ش را نم�ي داد! در نتيج�ه يكي از 
روش هاي دريافت رشوه در شهرداري لواسان 
هب�ه و هدي�ه گرفت�ن از س�ازندگان ب�ود!

پنجمين جلسه رس��يدگي به پرونده شهرداري 
لواسان، ديروز به رياست قاضي بابايي در دادگاه 

كيفري يك استان تهران برگزار شد. 
 چك گرفتم ولي خرج نكردم

در ابتداي جلسه، قاضي بابايي از »محمدمهدي 
فدايي وطن« خواست تا در جايگاه بايستد و از او 

درباره آخرين سمت اجرايي اش پرسيد. 
متهم نيز ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: به 
مدت چهار ماه مدير اجراييات بودم. در اتهامات 
بنده آمده است دو فقره چك به عنوان رشوه اخذ 
كرده ام كه در توضيح آنها باي��د بگويم بنده اين 

چك ها را دريافت كرده ام، ولي خرج نكرده ام!
وي ضمن تأكيد بر اين ادع��ا كه هيچ ارتباطي با 
شهردار و اعضاي شوراي شهر لواسان نداشته است 
به تشريح عنوان اتهامي ديگري از خود پرداخت و 
گفت: در اتهامات بنده آمده است كه يك دستگاه 
خودرو تاليسمان دريافت كرده ام. در پاسخ به اين 
سؤال بايد بگويم فردي براي انجام كاري به بنده 
خودروي تالسيمان را تحويل داد كه من آن را در 

پاركينگي نگهداري كردم. 
قاضي بابايي با اش��اره به دريافت اي��ن خودرو از 

متهم پرسيد: به چه عنواني اين خودرو را دريافت 
كرديد؟

متهم نيز در پاسخ به سؤال قاضي گفت: در داخل 
شهرداري نمي توانستم براي اين فرد كاري انجام 
دهم، اما پيش خود فكر كردم شايد از طريق ثبت 

بتوانم كار او را پيش ببرم. 
 كليد يدكي خودرو دست مالك اوليه بود

قاضي بابايي پرسيد فقط براي اينكه شايد بتوانيد 
كاري را انجام دهيد، خودروي تالسيمان دريافت 

كرده ايد؟
متهم پاس��خ داد: بله، به همين دلي��ل بود. البته 
زماني كه بازداش��ت بودم خودرو از سمت مادرم 
به مالك آن تحويل داده شد.  وي با اشاره به اتهام 
خود مبني بر دريافت پول از سازندگان هم گفت: 
اين مبلغ را به عنوان قرض دريافت كرده ام و بعد از 

گذشت چند ماه آن را پس دادم. 
قاضي بابايي از متهم پرسيد: آيا وجوه دريافتي را با 

كسي هم تقسيم مي كرديد؟
متهم در پاسخ به اين سؤال هم گفت: خير به هيچ 
عنوان، زيرا اين پول را به عن��وان قرض دريافت 

كرده بودم. 
در ادامه جلسه، وكيل اين متهم نيز در جايگاه قرار 
گرفت و در دفاع از م��وكل خود  گفت: موكل من 
هيچ ارتباطي با شبكه ش��هرداري و شوراي شهر 
لواسان نداشته است. چكي كه به او داده شده مورد 
وصول قرار نگرفت. اين مس��ئله خود گوياي آن 
است كه موكل من رشوه اي دريافت نكرده است. 

وي با اش��اره به درياف��ت يك دس��تگاه خودرو 
تاليسمان به عنوان رشوه از سوي موكل خود هم 
گفت: اين خودرو به عنوان تضمين به موكل بنده 
داده ش��ده بود و كليد يدكي آن در دست مالك 

اوليه قرار داشت. 

 رشوه 300 ميليوني براي گودبرداري!
در ادامه جلس��ه دادگاه، قاضي باباي��ي از متهم 
ديگري به نام محسن دهقاني درخواست كرد تا در 

جايگاه قرار گيرد و به دفاع از خود بپردازد. 
اين متهم با بيان اينكه هيچ يك از اتهامات وارده 
به خ��ود را قبول ن��دارم، درباره س��مت خود در 
شهرداري لواس��ان گفت: آخرين سمت بنده در 
شهرداري لواسان، مش��اور حقوقي شهردار بود. 
بنده از س��وي ش��هرداري ورامين به شهرداري 

لواسان مأمور شده بودم. 
وي در پاسخ به س��ؤال قاضي مبني بر اينكه در 
خصوص دريافت وجوه رشوه چه توجيهي دارد، 
اظهار كرد: نه در شهرداري لواسان سمتي داشتم و 
نه تصميم  گيرنده بودم. من هيچ يك از پيمانكاران 
رشوه دهنده را نمي شناسم، زيرا هيچ مسئوليتي 

در دخل و تصرف پرونده ها نداشته ام. 
قاضي بابايي درباره چك هاي رش��وه نيز از متهم 
سؤال كرد كه وي در پاسخ به سؤال قاضي گفت: 
بنده اصالً از چك ها خبر نداشتم و در روز بازپرسي 
متوجه ش��دم كه كيف حاوي پول و چك رشوه 

وجود داشته است. 
در ادامه، وكيل اين متهم در جايگاه حاضر شد و در 
دفاع از موكل خود گفت: پرونده موكل بنده هيچ 
ارتباطي به پرونده شهرداري لواسان ندارد، او نه 
معاون و نه شريك متهمان اين پرونده بوده است. 
هيچ يك از اقدامات مجرمانه انجام گرفته به موكل 
بنده ارتباط ندارد، زيرا او هيچ فعل و ترك فعلي 

انجام نداده است. 
س��پس وكيل يونس ش��ادي)يكي از سازندگان 
رشوه دهنده( كه در جلسه گذشته به دليل اتمام 
وقت موفق ب��ه دفاع از موكل خود نش��ده بود در 
جايگاه حاضر شد.  اين وكيل با تأكيد بر اينكه به 

دليل نقص قانون در لواسان، موكل او بسياري از 
اقدامات را انجام داده است، گفت: نقص قوانيني 
كه در لواسان وجود دارد موجب شده تا اقداماتي 
از س��وي موكل بنده انجام گيرد، اما بايد تأكيد 
كنم كه هيچ ي��ك از اين اقدام��ات انجام گرفته 
نقض قواني��ن نبوده اند. بس��ياري از مواردي كه 
عليه موكل بنده ذكر ش��ده غيرقانوني نبوده اند 
و تمام قرارداد هاي موكل بنده وجود دارد. براي 
مثال گودبرداري اصاًل كار غيرقانوني نبوده است 
كه موكل بنده بخواهد در ازاي آن 300 ميليون 

تومان رشوه دهد!
 20 سال اداره شهرداري لواسان

با دس��تور قاضي در ادام��ه دادگاه، يكي ديگر از 
سازندگان رش��وه  دهنده به جايگاه آمد و با بيان 
اينكه بودجه شهرداري لواسان كفاف هزينه هايش 
را نمي دهد، گفت: هيچ ك��س تمايل به پرداخت 
رش��وه ندارد، اما شهرداري لواس��ان براي تأمين 
بودجه خود اجازه تخلف به سازنده ها را مي دهد 
و در ازاي آن جريمه درياف��ت مي كند. اين رويه 

20سال است كه در لواسان اجرايي مي شود. 
حبيب صفارپور افزود: يكي از روش هاي دريافت 
رشوه در شهرداري لواسان هبه است. شهرداري 
لواسان براي تأمين بودجه خود از كمك سازنده ها 

استفاده مي كند. 
قاض��ي بابايي از متهم پرس��يد: چق��در به آقاي 

حيدريان)شهردار وقت( رشوه داده ايد؟
متهم نيز در پاس��خ به اين س��ؤال قاضي، منكر 
آشنايي با حيدريان شد و گفت: اصالً او را نديده ام، 

اما به معاون شهردار مبلغي پرداخت كرده ام. 
در نهايت قاض��ي بابايي ضمن ختم رس��يدگي 
به پرونده، جلس��ه بعدي را به دوش��نبه 4 بهمن 

موكول كرد. 

بيژن سوراني
  گزارش  یک

حسین سروقامت

مينو محرز در گفت و گو با »جوان«:

»پاستوكووك« براي كودكان
 قابل اعتماد است

واكسيناسيون كودكان زير 12 سال يكي از پر چالش ترين موضوعاتي 
است كه طي دوران پاندمي كرونا مطرح شد. واكسيناسيون اين گروه 
سني محل بحث محافل علمي است. در كشور خود ما هم تا همين 
يكي دو روز پيش تصميمي نهايي براي اين كار گرفته نشده بود. روز 
گذش�ته اما سرپرس�ت مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداش�ت از آغاز واكسيناس�يون گروه س�ني پنج تا 11 س�ال در 
سراسر كشور به صورت پلكاني و با رضايت والدين خبر داد. تا كنون 
۶0ميليون و ۴۶5 هزار و ۴52 نفر دوز اول، 53 ميليون و 51۷ هزار و 
5۷3نفر دوز دوم و 1۴ ميليون و 2۶۹ هزار و ۷۹۹ نفر، دوز سوم واكسن 
كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به 
12۸ ميليون و 252 هزار و ۸2۴ دوز رسيد.  واكسيناسيون كودكان 
پنج تا 11 ساله به خصوص وقتي شرط رضايت والدين مطرح مي شود، 
مي تواند چالش برانگيز باش�د و نگراني هايي را در پدران و مادران 
برانگيزد. براي پاسخ به سؤاالت و ابهامات در خصوص واكسيناسيون 
كودكان پنج تا 11 ساله به سراغ مينو محرز، متخصص عفوني و محقق 
اصلي واكس�ن كوو ايران بركت مي رويم و سؤاالتمان را با اين عضو 
سابق كميته علمي س�تاد ملي مقابله با كرونا در ميان مي گذاريم. 

خانم دكتر محرز روز گذشته ستاد ملي كرونا به رياست 
رئيس جمهور واكسيناسيون گروه س�ني پنج تا 11 سال 
را در سراسر كشور به صورت پلكاني و با رضايت والدين 
مصوب كرد. اين مصوبه و به خصوص طرح رضايت والدين 
براي واكسينه شدن فرزندانش�ان نگراني هايي را در پي 
داشته اس�ت. در واقع اين س�ؤال مطرح مي شود كه اگر 
اين كار پش�توانه هاي علم�ي الزم را دارد، ديگر رضايت 
والدين به چه منظور اس�ت و اگر علمي نيست، چرا بايد 
اجرايي شود و احتماالً مخاطره اي را متوجه كودكان پنج 

تا 11 ساله كند؟ 
واكسن پاستوكووك توليد مشترك با كوبا اگرچه تأييديه هاي جهاني را 
ندارد، اما تأييد سازمان غذا و داروي خودمان را دارد. بعد از پاندمي كرونا 
روند صدور مجوز هاي واكسن تغيير كرد و بر اين اساس اگر سازمان غذا و 
داروي كشوري واكسني را تأييد كند، براي استفاده اين واكسن در داخل 
كشور كافي است. در عين حال با س��ويه جديد اوميكرون بيشتر افراد 
واكسينه نشده گرفتار مي شوند و اين مي تواند چالش آفرين باشد. بر اين 
اساس اين تصميمي است كه كميته كشوري واكسن گرفته و سازمان غذا 
و دارو هم معتقد است، اگر واكسني يك سري مدارك علمي داشته باشد، 
در كشور خودمان مي توانيم استفاده كنيم، اما چون هنوز مورد تأييد هيچ 
سازمان بين المللي همچون سازمان جهاني بهداشت يا بقيه سازمان هايي 
كه واكسن ها را تأييد مي كنند، نيست مي گويند بايد رضايت پدر و مادر 
باشد، زيرا تجربه زيادي درباره واكسيناسيون كودكان كمتر از 12 سال به 

جز با واكسن فايزر وجود ندارد. 
خب اينكه واكسني تأييديه هاي جهاني را ندارد نمي تواند 

چالش زا باشد؟
در مورد كوويد قوانين مقداري فرق كرده و برخي واكس��ن ها مي توانند 
مقداري زودتر مورد استفاده قرار بگيرند. البته تأييديه سازمان جهاني 
بهداشت براي صادرات واكسن است، ولي مجوز مصرف در داخل كشور 
به صورت اضطراري اس��ت، همانطور كه فايزر در ابتدا با توجه به شدت 
پاندمي كوويد و نياز به واكسن براي مصرف در امريكا گرفت، اما اگر بنا 
باشد واكسني به كشورهاي ديگر صادر شود، بايد مجوز مصرف بين المللي 

داشته باشد. 
در حال حاضر تجربه دنيا نسبت به واكسيناسيون كودكان 
زير 12 سال چيست و چه واكس�ن هايي براي اين سنين 

مناسب است؟
براي سنين زير 12 سال تنها واكس��ني كه در دنيا مصوب شده واكسن 
فايزر است و حتي س��ينوفارم هم با وجود آزمايش روي تعداد زيادي از 
كودكان هنوز تأييديه س��ازمان هاي جهاني را ب��راي تزريق به كودكان 

دريافت نكرده است. 
چه ش�رايطي براي دريافت تأييديه هاي بين المللي الزم 

است؟
 اين مراجع يك س��ري ش��رايطي دارند و بايد مقاالتي را منتشر كنند و 
مداركي را بدهند كه مورد تأييد قرار بگيرند. ما هم مداركمان را داده ايم و 

منتظر هستيم تا مورد تأييد قرار بگيرد. 
االن چه كشورهايي كودكان زير 12 سال را هم واكسينه 

كرده اند؟
در امريكا، اس��تراليا و اروپا واكسيناسيون كودكان با واكسن فايزر انجام 

شده است. 
كدام مراجع علمي بايد واكسن ها را براي استفاده در سطح 

بين المللي تأييد كنند؟
سازمان غذا و داروي امريكا، مؤسسه اي در اتحاديه اروپا، مؤسسه اي در 
ژاپن و سازمان جهاني بهداشت از جمله مراكزي هستند كه بايد تأييديه 
مصرف واكسن ها را بدهند، اما درباره كوويد به دليل اضطرار ايجاد شده 
مجوز مصرف اضطراري از سوي سازمان غذا و داروي كشورها براي مصرف 

داخلي صادر شد. 
گويا م�دارك علمي واكس�ن برك�ت هم ب�راي دريافت 
تأييديه هاي جهاني در اختيار س�ازمان هاي بين المللي 
قرار گرفته بود. سرنوشت تأييديه واكسن بركت از سوي 

سازمان جهاني بهداشت چه شد؟ 
كارهاي ارسال اسناد و مدارك واكسن بركت انجام شده و هم اكنون منتظر 
چاپ مقاله آن هستيم تا بعد تأييديه سازمان جهاني بهداشت را بگيريم. 

خانم دكتر محرز واكسن پاستوكوك چه ويژگي هايي دارد 
كه براي كودكان مناسب است ؟

 ويژگي اين واكسن آن است كه در كوبا استفاده شده و مرحله آزمايش 
انساني اش را گذرانده و از اين نظر مي توان به آن اعتماد كرد. 

از نظر تكنولوژي س�اخت چطور ؟ به طور مثال واكس�ن 
س�ينوفارم يا بركت ويروس غير فعال هس�تند. ويژگي 

تكنولوژيكي واكسن پاستوكووك چيست ؟
 اين واكسن نوعي پروتئين است. مؤسس��ه كوبايي سازنده اين واكسن 
مؤسسه اي معتبر است، با وجود اين هنوز واكسن پاستوكوك تأييديه هاي 
بين المللي را نگرفته، اما سازمان غذا و داروي ما و همين طور كميته آن را 

براي مصرف تأييد كرده است. 
توصيه شما به والدين چيس�ت، آيا توصيه مي كنيد اين 

واكسن را به كودكانشان تزريق كنند؟
به توصيه ما خيلي ربطي ندارد و مصوب كميته كشوري است. 

به عنوان يك متخصص چطور؛ شما به عنوان يك پزشك 
متخصص اين واكسن را براي فرزند يا نوه خودتان استفاده 

مي كنيد؟
به هر صورت وقتي يك مرجع رسمي كشور، كميته كشوري و سازمان 
غذا و دارو تأييد مي كند بايد قبول كنيم. تا پيش از پاندمي كوويد اينگونه 
معمول بود كه براي مصرف واكس��ن جديد بايد تأييديه يكي از مراجع 
بين المللي موجود باشد، اما االن ش��رايط فرق مي كند و احتياج داريم، 
كساني را كه در معرض خطر هستند، با واكسني كه در دسترس قراردارد، 
واكسينه كنيم.  اين را در نظر داشته باش��يد كه سويه جديد اوميكرون 
مي تواند براي سنين پايين و در واقع كساني كه واكسن نزده اند، خطرناك 

باشد و بيشتر آنها را درگير كند كه بچه ها هم جزو آنها هستند. 

مي بيند روي تابلو با خط درش�ت نوشته است: »لطفًا مقابل در 
پارك نكنيد. حت�ي براي يك لحظه«؛ باز ه�م اتومبيل خود را 

درست مقابل در  پارك مي كند!
مي بيند نزديك بيمارستان است و تذكر نيز داده اند كه بيماران 
نياز به آرامش دارند، با اين وجود دستش را روي بوق گذاشته، 

دست بردار هم نيست!
مي بين�د توي پاگ�رد  پل�ه اي ك�ه دائمًا رف�ت و آمد هس�ت، 
دستنوشته اي گذاشته اند كه »لطفًا سيگار نكشيد«؛ بي خيال 

همه چيز، آتش سيگارش را با سيگار قبلي روشن مي كند!
اين يكي واقع�ًا جالب اس�ت. مي بين�د روي ديوار با افش�انه 
نوشته اند رحمت خدا بر پدر و مادر كسي كه در اين مكان زباله 

نريزد؛ عدل همانجا زباله مي ريزد!
دوس�تان! در مكان هاي عمومي راه بهتري براي درخواس�ت 

سراغ داريد؟
اصاًل بايد از ما بخواهند. . . تا كار ناشايستي را ترك كنيم؟!
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  استاندار تهران از حل مشكل تأمين منابع مالي براي تكميل متروي 
پرند از طريق تغيير كاربري يك زمين خب��ر داد و گفت: براي تكميل 
متروي پرند با كس��ري 700 تا هزار ميليارد توماني مواجه هستيم كه 
مقرر شد50 درصد منابع را وزارت راه و شهرسازي و 50 درصد مابقي از 

محل منابع استاني تأمين شود
  رئيس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا از 
افزايش دما در نيمه شمالي كشور و آلودگي هوا در شهرهاي صنعتي 

و پرتردد خبر داد. 
  معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور از افزايش 
26 درصدي بودجه حوزه توانبخشي در اليحه بودجه 1401 نسبت به 
س��ال قبل خبر داد و گفت: در اليحه، دولت براي سال آينده 5 هزار و 

660 ميليارد تومان در نظر گرفته است. 
  رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه كميسيون ماده 100 
تغييري نمي كند، گفت: اصالح اين كميسيون اساساً وظيفه شورا نيست 

و شورا نمي تواند در آن دخالتي كند. 
  مشاور محيط زيست و آلودگي هواي ش��هردار تهران با بيان اينكه 
نزديك به 2 ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو فرسوده هستند، گفت: 

دولت بايد يارانه حمل  و نقل عمومي را بپردازد. 
  سرپرس��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهران و حوم��ه از رونمايي واگن مخصوص بان��وان و كودكان 
با فضاي بصري جديد و با ه��دف ورود نكردن  آقايان ب��ه واگن بانوان 

خبر داد. 

با اجراي پويش ملي »به روستا برمي گرديم« 
از سوي بنياد بركت 

۶250 خانواده با ايجاد اشتغالزايي
 به روستاهای خود بازگشتند 

 ب�ه هم�ت بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام بي�ش 
۶ ه�زار خان�واده ب�ه روس�تاهای خ�ود ب�از گش�تند. از 

مدير عامل بنياد بركت با اشاره به اجراي پويش »به روستا برمي گرديم«، 
گفت: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام باعث بازگشت بيش از 6 هزار 

خانواده به روستاها شده است. 
 تركمانه اظهار داش��ت: بنياد بركت با راه اندازي 6 ه��زار و 250 طرح 
اشتغالزايي اجتماع محور در قالب پويش ملي »به روستا برمي گرديم« 
مهاجرت معكوس را رقم زده و باعث بازگش��ت اين تع��داد خانواده به 
روستاهاي خود شده است.  وي خاطر نش��ان كرد: اكثر اين خانواده ها 
از روس��تاهاي مرزي مهاجرت كرده و در حاش��يه ش��هرهاي بزرگ 
ساكن ش��ده بودند.  مدير عامل بنياد بركت حجم كل سرمايه گذاري 
براي راه اندازي اين تع��داد طرح را 6 ه��زار و 785 ميليارد ريال اعالم 
و تأكيد ك��رد: بهره ب��رداري از اين 6 ه��زار و 250 طرح اش��تغالزايي 
ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي 19 هزار نفر را به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم در روستاهاي محروم سراسر كشور به دنبال داشته است. 

وي با تأكيد بر ادامه اجراي پويش »به روس��تا برمي گرديم« در س��ال 
1401 گفت: اميدواريم سال آينده و با اجراي اين پويش، شرايط براي 

بازگشت 20 هزار خانواده از شهرها به روستاها فراهم شود. 
مدير عامل بنياد بركت تصريح كرد: مهاجرت روس��تاييان به حاشيه 
ش��هرهاي بزرگ تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ��ي زيادي را به 
دنبال دارد و بسياري از اين افراد با شروع ويروس كرونا همان مشاغل 
موقت و فصلي خود را نيز از دست داده اند.  وي خاطر نشان كرد: افرادي 
كه به دليل بيكاري و مش��كالت اقتصادي از روستاهاي خود به شهرها 
 مراجعه كرده ان��د، مي توانند با مراجعه به اپليكيش��ن بركت به آدرس
 app. barkat. ir در پويش »به روس��تا بر مي گرديم« ثبت نام كنند. 
بنياد بركت به آنها كمك مي كند در روستاي مبدأ خود صاحب كسب 
و كار مطمئن ش��وند.  به گفته مدير عامل بنياد بركت، خدمات فني، 
پرورش دام س��بك، باغ داري، توليد كيف، كفش و پوشاك و پرورش 
محصوالت گلخانه اي بيشترين رسته هاي شغلي درخواستي از سوي 
شركت كنندگان در پويش »به روس��تا بر مي گرديم« است.  تركمانه 
تأكيد كرد: بنياد بركت تا پايان سال جاري فرآيند بهره برداري از 80هزار 
طرح اجتماع محور با ظرفيت اشتغال 240 هزار نفر را در مناطق محروم 

و روستايي كشور به  طور كامل محقق مي كند. 

مترو و اتوبوس
يک هفته رايگان برای زنان

مق�ام  گراميداش�ت  ب�ه  مناس�بت  ته�ران  ش�هرداري 
زن   پن�ج ن�وع هدي�ه ب�راي بان�وان پيش بين�ي كرده  اس�ت. 
شهرداري تهران به مناسبت ميالد حضرت زهرا )س( و گراميداشت مقام 

زن و روز مادر، براي بانوان پنج هديه پيش بيني كرده است. 
بر اين اساس، استفاده از مترو در روز ميالد حضرت زهرا )س( براي بانوان 
رايگان خواهد بود. همچنين بازديد از خانه موزه »سيمين و جالل« و 
خانه موزه »اخوان ثالث« براي بان��وان در روز ميالد حضرت زهرا )س( 
رايگان و در س��اير روزهاي هفته جاري به ص��ورت نيم بها خواهد بود.  
همچنين، بازديد از گنبد مينا در اراضي عباس آباد در هفته گراميداشت 

مقام زن براي بانوان به  صورت نيم بها خواهد بود. 
استفاده رايگان از سانس تفريحي استخرهاي شهرداري تهران و بازديد 
رايگان مادران همراه با تخفيف 30 درصدي اعضاي خانواده آنها از برج 
ميالد در روز ميالد حضرت زهرا )س( از ديگر هداياي شهرداري تهران 

به بانوان در روز مادر است. 

زهرا چیذري 


