
در حالي كه بنا ب�ود م�دارس از اول آذر ماه به 
شكل حضوري برگزار ش�ود و اغلب والدين و 
حتي بس�ياري از دانش آموزان ه�م از حضور 
دوباره سر كالس هاي درس حضوري خوشحال 
بودند، اما دبير كميته علمي مقابله با كرونا در 
كش�ور از بازنگري روند بازگش�ايي مدارس و 
دانش�گاه ها خبر مي دهد. اي�ن بازنگري براي 
پيش�گيري از احتمال وق�وع موج هاي جديد 
كرونا در كشور اس�ت؛ تجربه اي كه در برخي 
كش�ورهاي ديگر مانند آلمان و هلند با وجود 
درصد واكسيناس�يون باالتر و رعايت بيشتر 
پروتكل هاي بهداش�تي رخ داد و اين كشورها 
با موج تازه اي از بيماري مواجه ش�دند. همين 
تجربه كميته علمي مقابله با كرونا را هوش�يار 
كرده تا براي پيش�گيري از وقوع موج ششم، 
در بازگشايي مدارس و دانش�گاه ها بازنگري 
كنند. واكس�ينه نش�دن كامل اف�راد زير ۱۸ 
سال، نداشتن پروتكل و واكسن براي بچه هاي 
زير ۱۲ س�ال و نرس�يدن ب�ه ايمن�ي جمعي و 
واكسينه ش�دن كام�ل 70 درص�د از جمعيت 
كشور از جمله مواردي اس�ت كه بازنگري در 
اين بازگش�ايي ها را ض�روري مي كن�د. آمار 
فوتي ه�اي كرونا ني�ز هنوز به ثبات نرس�يده 
و در حال�ي كه روز دوش�نبه بع�د از ۲34 روز 
آمار فوتي ها دو رقمي ش�د و به 97 نفر رسيد، 
آمار ۲4 س�اعته فوتي ها در روز سه ش�نبه با 
35 نفر افزايش به ۱3۲ نفر رس�يد تا هش�دار 
دهد نمي توان نسبت به خروش دوباره كوويد 
بي تفاوت بود؛ همچنانكه مرگ هاي باالي 700 
نفري كرونا در مرداد ماه امس�ال طوفان بعد از 
آرامش روند كاهش�ي موج چهارم كرونا بود. 

دو سالي مي شود اول مهر حال و هواي هميشگي 
را ندارد و ديگر بچه مدرسه اي هاي قد و نيم قد را 
با روپوش هاي مدرسه و كوله پشتي هاي رنگارنگ 
در خيابان نمي بينيد كه صبح زود و قبل از خوردن 
زنگ مدرسه دوان دوان خودش��ان را به درس و 
كالس برس��انند. كرونا مهمان ناخوانده اي است 
كه در دو سال اخير همه چيز را تحت تأثير قرار داد 
و كالس هاي درسي را هم به يكباره مجازي كرد. 
حاال با فروكش موج پنج��م و كاهش آمار ابتالها 
و فوتي ه��ا، بنا بود از اول آذر كالس هاي درس��ي 
مدارس و دانش��گاه ها حضوري ش��ود، اما تجربه 
برخي كشورها در بازگشت موج هاي تازه و فوتي ها 
و ابتالهاي باال و نگراني از بروز موج ششم با عنايت 
به عدم آمادگي كافي براي مواجهه با اين موج، دو 
روز پس از اعالم بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها 
س��تاد ملي مقابله با كرونا را بر آن داش��ت تا در 

دستورالعمل بازگشايي بازنگري كنند. 
  پاي صحبت هاي اولياي دانش آموزان

حتي اگر بچه مدرسه اي نداشته باشيد از اول آذر 
مي شد درهاي باز مدارس و حضور دانش آموزان 
در كالس هاي درس را كم و بيش مش��اهده كرد. 
شايد حضور دانشجويان سر كالس هاي درس به 

واسطه واكسينه شدن و سن و سالشان و رعايت 
ش��يوه نامه هاي بهداش��تي چندان نگران كننده 
نباشد، اما بچه مدرسه اي ها به واسطه سن و سال، 
نداشتن واكسن براي گروه س��ني زير 12 سال و 
احتمال رعايت نكردن شيوه نامه ها با چالش هاي 
بيشتري مواجهند. براي درك بهتر نگراني والدين 
و وضعيت بازگشايي مدارس در دو سه روز اخير به 

سراغ چند تن از والدين مي روم. 
دختر آقاي محم��دي كالس هفتم اس��ت و در 
مدرس��ه اي غير انتفاع��ي در منطق��ه 18 درس 
مي خواند. به گفته آقاي محمدي بنا شده بچه ها 
دو روز در هفته از ساعت 8 تا 10 و ربع به مدرسه 
بروند و دوباره از ساعت 11 كالس هاي آنالين شان 
برقرار باشند. وي به »جوان« مي گويد: »كالس هاي 
آنالين بچه ها با اس��كايپ اس��ت و اي��ن ارتباط 
تصويري باعث شده تا دخترم سر كالس ها فعال تر 
ظاهر شود در حالي كه س��ال گذشته سر كالس 

خوابش مي برد!«
دختر آقاي كرمي هم كالس اول دبس��تان است. 
وي به »جوان« مي گويد: » مدرسه بچه ها را به دو 
گروه تقسيم كرده و يك گروه از 7و 45 تا 9و 45 
به كالس مي روند و گروه دوم از 10 تا 12. روزهاي 
كالس هاي حضوري هم بسته به جمعيت بچه ها 

از دو روز برنامه ريزي شده است.«
آقاي علوي پس��رش كالس هفتم است. به گفته 
وي از يك هفته قبل در جلسه اوليا و مربيان براي 
كالس هاي حضوري از والدين نظرخواهي شد و بر 
اساس تعداد بچه هايي كه والدينشان براي حضور 
در مدرس��ه اعالم موافقت كردند ش��يفت بندي 

صورت گرفت. كالس هاي اين مدرسه دولتي در 
منطقه 12 تهران از ساعت 8 تا 11 و 2 تا 3 روز در 
هفته برگزار مي ش��ود.  از نگاه آقاي علوي حضور 
بچه ها در مدرسه مي تواند بسيار مؤثر باشد. وي 
به »جوان « مي گويد: » مدير مدرسه هم از حضور 
دانش آموزان در مدرسه بس��يار خوشحال بود و 
مي گفت آموزش هاي مجازي مي تواند آسيب هاي 

متعددي را به بچه ها وارد كند.«
خانم قاسمي هم كه دخترش كالس هشتم است با 
حضور بچه ها در مدرسه موافق است و مي گويد از 
وقتي كالس هاي مجازي برگزار مي شود، دخترش 
از صبح تا شب س��رش در موبايل است. به گفته 
وي مدرس��ه دخترش تنها امتحانات ميان ترم را 
حضوري برگزار مي كند و اجب��اري براي حضور 
دانش آموزان نيس��ت، در حالي كه مدرسه بسيار 
بزرگ است و بچه هاي در اين سن هم مي توانند 

مسائل بهداشتي را رعايت كنند. 
  ش�رط و ش�روط كميت�ه علم�ي ب�راي 

بازگشايي 
حميدرضا جماعتي، دبير كميته علمي مقابله با 
كرونا در كش��ور دو روز پس از بازگشايي مدارس 
و تأكيد سرپرست وزارت آموزش و پرورش براي 
حضور دانش آم��وزان بر س��ر كالس هاي درس 
از بازنگري در بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها 
خبر مي دهد. وي با اشاره به ش��روط اين كميته 
براي بازگشايي مدارس، دانشگاه ها  و سينماها و 
همچنين هشدار نسبت به پيك ششم بيماري در 
كشور  مي گويد: » در يكسري كشورهاي اروپايي 
مانند آلمان و هلند مجدداً ب��ا موج بيماري كرونا 

مواجه بودند. اگر چه ميزان واكسيناس��يون آنها 
شايد از نظر درصدي، نسبت به ما خيلي باالتر و از 
نظر رعايت پروتكل هاي بهداشتي و قوانين نسبت 
به ما بيشتر بود، اما نكته اي كه وجود داشت، اين 
بود كه آنها بحث واكسيناس��يون زير 18 سال را 
به طور جدي م��ورد پيگيري ق��رار نداده بودند و 
يكي از عواملي كه باعث ايج��اد اين پيك ها بود، 
در حقيقت افراد زير 18 سال، يعني افراد جوان و 
كودكان بودند. دومين نكته، بازگشايي هاي بسيار 
بي محابايي بود كه در مدارس، دانشگاه ها، مجامع و 
رستوران ها انجام شده بود و همين موضوع منجر به 

ايجاد پيك بيماري در اين كشورها شد.«
جماعت��ي در توضيح چراي��ي ل��زوم بازبيني در 
بازگشايي مدارس و دانش��گاه ها مي گويد: » ما در 
كميته علمي بارها از يك م��اه قبل اعالم كرديم 
در صورتي با بازگشايي هاي مدارس و دانشگاه ها 
موافقيم كه به ايمني جمعي ناشي از واكسيناسيون 
كافي در كشور رسيده باشيم و به عالوه پروتكل هاي 
بهداشتي را در مدارس به طور كامل رعايت كنيم. 
با توجه به شرايطي كه وجود دارد، هنوز به ايمني 
جمعي نرسيديم، هنوز واكسيناس��يون زير 18 
ساله ها كافي نيست، بنابراين بازگشايي مدارس و 
دانشگاه ها و مجامع مي تواند خطرناك بوده و منجر 

به بروز پيك بعدي براي ما باشد.«
به گفته دبير كميته علمي كرونا قرار اس��ت نظر 
اين كميته امروز به ستاد ملي كرونا اعالم مي شود. 
از ن��گاه وي به نظر مي رس��د رعاي��ت پروتكل ها 
براي پيشگيري از تشديد پاندمي در كشور هنوز 

مناسب نيست. 
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دادستان تهران تأكيد كرد تا پايان سال نبايد يك مورد پرونده قديمي در دادسراهاي تهران وجود داشته باشد

بسته شدن تمام پرونده هاي مسن تا پايان امسال

بازگشايي هاي بي محابا دعوتنامه موج ششم كرونا!
دبير كميته علمي مقابله با كرونا: با توجه به اينكه هنوز به ايمني جمعي نرسيديم و واكسيناسيون زير ۱۸ ساله ها كافي نيست

بازگشايي مدارس و دانشگاه ها و مجامع مي تواند منجر به بروز پيك بعدي شود

دادستان تهران در 

علیرضا سزاوار
راس�تاي كاه�ش   گزارش  2

اطاله دادرس�ي و 
تعيين تكليف پرونده هاي معوق دستور ويژه اي 
صادر كرد. بن�ا به دس�تور دادس�تان تهران، 
وضعيت بازرسي از دادس�راها تغيير مي كند و 
بازرس�ي هاي ويژه اي از دادسراها در خصوص 
حل مشكل پرونده هاي قديمي انجام مي شود. 
از ابتداي امس��ال چندين بار در جلسات مختلف، 
دادس��تان تهران از سرپرس��تان نواحي س��ي  و 
شش گانه دادسراهاي پايتخت خواست با مديريت 
و اعمال نظارت بر روند رس��يدگي به پرونده هاي 
قديمي و مسن، اقدامات الزم را براي كاهش آمار 
پرونده ها و رفع موانع موجود در فرآيند دادرس��ي 

را انجام دهند. 
آنطور كه بررسي هاي انجام شده در معاونت نظارت 
و بازرس��ي دادستاني تهران نش��ان مي دهد، آمار 
مسن ترين و قديمي ترين پرونده ها در 16 شعبه از 

نواحي دادسراي تهران بيش از 200 فقره است. 
  داليل مسن شدن پرونده ها

دالي��ل متع��ددي موجب مي ش��ود ك��ه برخي 
پرونده ها، روند دادرسي بسيار طوالني داشته و به 
عبارتي مسن محسوب شوند. وصول نشدن پاسخ 
استعالمات از دستگاه هاي دولتي، تخصصي بودن 
برخي از پرونده ها، ناقص بودن برخي از گزارش هاي 
ارسالي دستگاه هاي نظارتي و آشنا نبودن برخي از 
ضابطين با نحوه مستندسازي پرونده هاي قضايي 
از داليل مهم اطاله دادرسي و قديمي شدن برخي 

پرونده هاست. 
موارد ديگري همچون حضور متهمان در س��اير 
حوزه هاي قضايي و تأخير در اجراي نيابت قضايي 
و كمبود ني��روي انس��اني، تأخي��ر در اظهارنظر 
كارشناسي از سوي كارشناسان، صدور قرارهاي 
كارش��ناس فني، پيچيدگي و فني بودن برخي از 
پرونده هاي مطروحه در دادس��راهاي تخصصي، 
شناسايي و دستگير نش��دن متهمين هم از ديگر 
داليل اطاله دادرسي و مسن ش��دن پرونده ها در 

دادسراهاست.  اواس��ط آبان ماه، دادستان تهران 
از افزايش بازرسي هاي هدفمند از نواحي مختلف 
دادس��راهاي تهران به منظور بررس��ي وضعيت 
پرونده هاي مسن و قديمي خبر داد و اعالم كرد كه 
براي كنترل و نظارت مؤثر اين دسته از پرونده ها 

بايد شناسنامه دار شوند. 
  آمار برخي از شعب قابل دفاع نيست

 در همين راستا دادستان عمومي و انقالب تهران 
در جلسه ويدئوكنفرانسي، بررسي عملكرد هفت 
ماهه نواحي 33، 36، 29، 28، 18و 15 دادسراي 
عمومي و انقالب تهران  ب��ا بيان اينكه عملكرد هر 
ناحيه به صورت سيس��تمي و فيزيكي در اختيار 
سرپرستان نواحي اس��ت، به معاونان خود تأكيد 
كرد: در آمار مرب��وط به مجتمع هاي خود مطالعه 
دقيق داش��ته باش��ند و وضعيت را با مدت مشابه 
سال قبل ارزيابي و خروجي را بررسي كنند. آمار و 
موجودي شعب در دادستاني نيز ارزيابي مي شود. 
به طور حتم اي��ن مقايس��ه و ارزيابي ها اطالعات 
و ش��ناخت دقيقي را نس��بت به وضع موجود در 
اختيارمان قرار مي دهد و مي توان بررسي مناسبي 

روي عملكرد هر شعبه داشت. 

علي القاصي مهر به استفاده صد درصدي برخي از 
شعب از ابالغ الكترونيكي و لزوم ارتقای عملكردها 
براي كاهش پرونده هاي مسن و معوقه اشاره كرد 
و گفت: در حال حاضر آم��ار پرونده هاي قديمي 
و مسن هر دادسرا موجود اس��ت و به سرپرستان 
نواحي نيز اعالم ش��ده و متأس��فانه آمار برخي از 
شعب قابل دفاع نيس��ت بر اين اساس بايد هرچه 
سريع تر پرونده ها از شعب و بايگاني خارج و در روند 

بررسي قرار گيرد. 
  مطالبه گري از كارشناسان پرونده ها

وي با بيان اينكه تعيين تكليف برخي از پرونده هاي 
مس��ن و قديمي نيازمند عزم و اراده جدي است، 
گفت: اين دس��ته از پرونده ها بايد خ��ارج از وقت 
اداري با دقت مطالعه و خالصه نويس��ي ش��ود و 
پس از آن براي رس��يدگي در دستور ويژه باشد تا 

تصميم گيري نهايي انجام گيرد. 
دادس��تان تهران با اش��اره به لزوم پيگيري سريع 
پرونده هايي كه نياز به نظر كارشناسي دارند، افزود: 
بايد با مطالبه گري از كارشناسان خواسته شود در 
يك بازه زماني معقول نظرات خود را اعالم كنند تا 

پرونده ها دچار اطاله نشود. 

  اعزام بازرسان ويژه به دادسراها
القاصي با تأكيد بر اينكه تا پايان س��ال نبايد يك 
مورد پرونده قديمي در دادس��راهاي تهران وجود 
داشته باشد، اظهار داش��ت: اگر رسيدگي به اين 
پرونده ها با جديت در دستور كار باشد به طور حتم 
آمار پرونده هاي مسن تا پايان سال صفر مي شود.  
يكي از اقدامات جديد دادستان تهران در راستاي 
پويايي و عملكرد بهتر دادس��راها، اعزام بازرسان 
ويژه به دادسراها براي بررسي وضعيت پرونده ها 
بوده اس��ت. در همين زمينه قرار اس��ت وضعيت 
بازرسي از دادسراها تغيير كند و مقرر شده بازرسان 
ويژه اي براي بررسي و تهيه گزارش از پرونده هاي 
قديمي به دادسراها اعزام شوند تا از داليل طوالني 
شدن روند رسيدگي ها گزارش تهيه و موضوع براي 

پيگيري به دادستاني گزارش شود. 
  كاه�ش ۱0 درص�دي زمان رس�يدگي به 

پرونده ها
گفتني است عملكرد ش��عب مختلف دادياري و 
بازپرسي دادس��راهاي پايتخت در زمينه استفاده 
از اب��الغ الكتروني��ك، كاهش آم��ار پرونده هاي 
مسن و رس��يدگي به پرونده هاي كثيرالشاكي از 
شاخص هاي  مهم برنامه عملياتي 1400 دادستاني 

پايتخت است. 
از ديگ��ر برنامه هاي جالب دادس��تان تهران براي 
عملكرد بهتر دادسراها در سال جاري، فعال شدن 
كميته هاي رف��ع اطاله دادرس��ي با مس��ئوليت 
سرپرستان دادسراهاست. جلسات اين كميته ها 
بايد هفتگي و با حضور سرپرست دادسرا، بازپرسان 
و در صورت نياز ضابطين برگزار و س��از و كارهاي 
قانوني در خص��وص تعيين تكلي��ف پرونده هاي 

پيچيده، بررسي و اعمال شود. 
وضعيت رسيدگي به پرونده ها در دستگاه قضايي 
كشور حاكي از كاهش 10 درصدي ميانگين زمان 
رسيدگي به پرونده هاست. آمار پرونده هاي موجود 
در دستگاه قضايي كشور با وجود افزايش 6درصدي 
ورودي پرونده ها در سال جاري، كاهش 7درصدي 

داشته است. 

  مدير كل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش 
و پرورش از ايجاد چند رش��ته كاربردي خبر داد و گفت: رش��ته هاي 
خدمات فروش��گاهي، حمل ونقل ريل��ي، محيط باني وبهداش��ت دام 
عشاير و روستاو بازيافت مواد و انرژي با مشاركت دستگاه هاي مربوطه 

راه اندازي شده است. 
  رئيس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوي��ي: با فركانس 
2هزارو300 كه به اپراتور ها داده شده است تا پايان سال شاهد افزايش 

قابل توجه سرعت اينترنت در تلفن همراه خواهيم بود. 
 شهردار منطقه13 تهران گفت:فاز نخست پروژه توسعه شرقي خط 4 از 
ميدان شهيد كالهدوز تا تقاطع بزرگراه هاي شهيد سليماني و شهيد باقري 
امتداد پيدا خواهد كرد تا پهنه شرقي تهران از مواهب سيستم حمل و نقل 
ريلي زيرزميني بيشتر بهره مند شود. اين طرح از ميدان شهيد كالهدوز تا 

پرديس شهيد عباسپور )منطقه حكيميه( امتداد دارد. 
 عباس شعباني معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران با بيان آنكه 
بزرگراه و تونل شهيد شوشتري محوري شمالي- جنوبي در منتهي اليه 
شرق تهران و به عنوان محور كمكي بزرگراه بسيج احداث خواهد شد، 
افزود: اين بزرگراه، بزرگراه هاي آزادگان و امام رضا )ع( در جنوب شرق 

پايتخت را به بزرگراه شهيد ياسيني در شمال شرق متصل مي سازد. 
 سازمان تأمين اجتماعي اعالم كرد: فوت كارفرما اخاللي در حقوق 
كارگران ايجاد نمي كند. به بيان ديگر، بهره مندي از معافيت ها و حقوق 
قانوني، وابسته به وضعيت كارگاه اس��ت و با تعيير قهري يا قراردادي 
كارفرما، معافيت ه��ا و حقوق قانوني از بين نمي رود. در همين راس��تا 
ماده 12 قانون كار نيز به گونه اي اين مطلب را تأييد مي كند كه تغيير 
وضعيت حقوقي كارگاه ارتباطي به كارگران ندارد و كارفرماي جديد 

قائم مقام كارفرماي سابق خواهد بود. 
 معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران جزئيات طرح تحول 
در نگهداشت ش��هر را بيان كرد و گفت: از طريق تماس هاي مردمي با 
س��امانه 1888 و 137، 34 هزار داده كسب كرديم كه از اين ميان 56 
درصد مش��كالت در حوزه خدمات ش��هري، 17 درصد در حوزه امور 
اجتماعي، 9 درصد در حوزه حمل و نقل، 8/ 8 در حوزه شهرسازي و 8/6 

درصد در حوزه فني و عمراني بود. 
 داوود پورمظفري، عضو هيئت علمي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
شهيد چمران اهواز در خصوص تصويب طرح آموزش زبان هاي محلي 
در مدارس  گفت: در حال حاضر براي آموزش زبان فارس��ي مشكالتي 
وجود دارد كه هنوز حل نشده اند، بنابراين به نظر مي رسد كه بهتر است 
اين مسئله كمي سر و س��امان داده ش��ود و بعد به دنبال اجراي طرح 

تدريس زبان هاي محلي و قومي رفت. 

بي توجهي به اتوبوس هاي تندرو
 اتوبان امام علي

سخنگوي شوراي شهر تهران در بازديد از خط تندرو اتوبوس هاي 
اتوبان امام علي، قول پيگيري از وضعيت نامناسب اين خط را داد. 
سخنگوي شوراي شهر تهران ضمن انتقاد از وضعيت خط 9 اتوبوس هاي 
تندرو)اتوبان امام علي( گفت: كمبود نيروي اتوبوسراني ضمن كاهش 
تعداد اتوبوس ها، باعث شده تا سرعت حركت را براي جابه جايي مسافر 
افزايش دهن��د و همين ام��ر گاه باعث بروز خطراتي براي مس��افرين 
شده است.  عليرضا نادعلي، عضو شوراي ش��هر تهران در جلسه ديروز 
شوراي ش��هر تهران طي تذكري نس��بت به كمبود نيروي انساني در 
شهرداري تهران انتقاد كرد و اظهار داشت: همانطور كه در روزهاي اخير 
شاهد بوده ايم، تهران با مشكالت بزرگي نظير ترافيك سنگين در برخي 

ساعات روز و آلودگي شديد هواي تهران مواجه است. 
وي ادامه داد: در اين ميان گس��ترش ناوگان حم��ل و نقل عمومي در 

كاهش اثرات اين دو مشكل، نقش چشمگيري دارد. 
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه براي بررسي اين موضوع بازديدي 
سرزده از خط 9 اتوبوس هاي تندروي تهران داشتم، تصريح كرد: كمبود 
تعداد اتوبوس هاي فعال در خط عالوه بر تش��ديد مشكالت ذكر شده، 

گريبانگير پرسنل خدوم اتوبوسراني و رانندگان نيز شده است. 
نادعلي افزود:كمبود نيروي اين سازمان ضمن كاهش تعداد اتوبوس ها، 
باعث شده تا س��رعت حركت را براي جابه جايي مسافر افزايش دهند 
كه مسافرين در ايستگاه ها معطل نش��وند و همين مهم گاه باعث بروز 
خطراتي براي مسافرين شده است و متأسفانه عدم پوشش بيمه بدنه 
باعث شده است تا رانندگان هزينه هاي مربوط به تصادفات را پرداخت 
كنند.  وي خاطر نش��ان كرد: طبق گزارش، بازنشس��تگي 800 نفر از 
پرسنل و بالتكليف ماندن اس��تخدام 250 راننده و نيروي فني باعث 
شده است تا ساعت كاري رانندگان بدون در نظر گرفتن حق و حقوق 
افزايش يابد.  نادعلي ادامه داد: از طرف ديگر هم صحبتي با مس��افران 
اين خط نيز حاكي از مواردي بود كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است 
و رس��يدگي به اين وضعيت را پيگيري خواهم كرد. وضعيت نامطلوب 
نظافت ايستگاه ها و اتوبوس ها، عدم پاس��خگويي سامانه هاي 137 و 
1888، نبود تابلوهاي راهنماي نام و روشنايي ايستگاه ها از جمله موارد 
گله مندي شهروندان بود.  نادعلي با اشاره به وجود معتادان متجاهر در 
مسير خط 9 اتوبوس هاي تندرو  تصريح كرد: در طول مسير نيز چيزي 
كه به كرات قابل مش��اهده بود، حضور معت��ادان در ميانه بزرگراه امام 
علي بود. اين مس��ئله عالوه بر اينكه باعث بروز سوانحي مانند تصادف 
با اتوبوس ها مي شود، امنيت را از ايستگاه ها به حداقل رسانده و غارت 
اموال ايستگاه هايي را كه با هزينه بيت المال ساخته شده اند به همراه 

دارد و متأسفانه اكنون اين ايستگاه ها نگهداشت خوبي نمي شود. 
عضو شوراي شهر تهران طي تذكري خطاب به شهردار تهران و معاونت 
حمل و نقل و ترافيك خواس��تار رفع مشكالت مطرح شده و در نهايت 

ارائه گزارش به شوراي شهر تهران شد. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

وقتي در اوج ش�يوع كرون�ا، كاربران مجازي وارد س�ال ۱400 
شدند، سر وكله نرم افزاري اينترنتي نيز پيدا شد به نام »كالب 

هاوس«!
مديري اتاق مجازي تشكيل داده، افرادي را در آن عضو مي كند 

كه بتوانند با هم شفاهي گفت وگو كنند. 
شايد بپرسيد خب؛ اين به »مسئوليت اجتماعي« چه؟

نخست آنكه اين پلتفرم چون زنده و صوتي است، كنترل محتوا 
را بسيار سخت و زمانبر مي كند. 

دوم آنكه دفترچه مخاطبان تلفن همراه به اش�تراك گذاشته 
مي شود و اين يعني حريم خصوصي، كشك!

سوم آنكه مدير اتاق، تنظيم گر گفت وگوها نيز هست؛ اوست كه 
اجازه مي دهد چه كسي حرف بزند و چه كسي حرف نزند!

چهارم آنكه اينجا خبري از تطبيق موضوعات با قوانين جاري 
كشور، امنيت اطالعات و احراز بي طرفي اعضا نيست. . . 

دوستان! يك كالم، ختم كالم:
»هرجا ادميني در كار است، بدانيد قطعاً رويكردي ايدئولوژيك 

نيز وجود دارد!«
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اعالم آغاز تست انساني واكسن بركت
براي گروه سني 1٢ تا 1٨ سال

آغ�از رس�مي مطالع�ه بالين�ي نخس�تين واكس�ن ايران�ي 
كرون�ا ب�راي گ�روه س�ني ۱۲ ت�ا ۱۸ س�اله ها اع�الم ش�د. 
صبح ديروز در مراسمي با حضور عضو كميته علمي ستاد مقابله با كرونا، 
مديرعامل شفافارمد و جمعي از مسئوالن س��تاد اجرايي فرمان امام، 
كارآزمايي باليني واكسن كووايران بركت براي نوجوانان 12 تا 18 سال 

در محل هتل ارم آغاز شد. 
 مينو محرز مجري مطالعه باليني واكسن كووايران بركت در اين مراسم 
گفت: تزريق واكسن بركت روي 10 داوطلب اول از هفته گذشته آغاز 
شده كه در فاز نخس��ت، واكس��ن به 60 نوجوان واجد شرايط تزريق 
مي ش��ود.  وي افزود: طبق ضوابط بين المللي پس از توليد هر واكسن 
ابتدا بايد روي گروه سني 18 تا 75 س��ال آزمايش شود.  محرز با بيان 
اينكه واكسن بركت س��ه كارآزمايي باليني را پشت سرگذاشته افزود: 
الزم بود كه ما آزمايش را پس از بزرگس��االن در گروه سن پايين تر نيز 
مطالعه كنيم؛ چراكه با پاندمي كرونا در دنيا آموزش افت كرده و بايد 

اين سنين هم هر چه زودتر واكسينه شوند. 
وي افزود: اين گروه سني هم واكسن 5 ميكرو گرم همانند بزرگساالن 
دريافت مي كنند.  محرز با اشاره به اينكه مطالعه باليني در كشورهاي 
ديگر دنيا هم به همين شكل بوده، تصريح كرد: سه مرحله مطالعه براي 
بزرگساالن روي 22 هزار نفر انجام شد و هيچ عارضه خاصي ديده نشد و 

عالوه بر اين تأثيرپذيري و ايمني زايي بسيار خوبي هم ديده  شد. 
مجري مطالعات واكسن كووايران بركت با بيان اينكه در اين مرحله از 
مطالعه داوطلبان پالسيبو دريافت نمي كنند، افزود: با توجه به شرايط 
اپيدمي همه داوطلبان بايد واكس��ينه ش��وند به همين دليل گروهي 
واكسن بركت و گروهي واكسن س��ينوفارم دريافت خواهند كرد و در 

مطالعات مورد بررسي قرار خواهند گرفت . 
وي تصريح كرد: البته طبق مجوز و پروتكل وزارت بهداشت تمام 10 نفر 

اول در اين رده سني، واكسن بركت تزريق كرده اند. 
محرز تصريح كرد: براي اطمينان دادن ب��ه مردم تمام 10 نفر اول اين 
مطالعه از فرزندان مديران بخش هاي مختلف ستاد اجرايي فرمان امام 
انتخاب شده اند تا مردم با خيال راحت فرزندان خود را واكسينه كنند. 
 سيد حامد حسيني، مدير نظارت بر كارآزمايي باليني واكسن بركت نيز 
دراين مراسم گفت: بعد از اينكه مطالعات اصلي واكسن بركت انجام شد 
طبيعتاً گروه سني ديگر مانند اطفال و نوجوانان و زنان باردار بايد مطالعه 

شوند تا پروفايل ايمني و اثربخشي اين واكسن كامل شود. 
وي ادامه داد: در حال حاضر مجوز فاز مطالعاتي يك و دو گروه سني 12 
تا 18 سال را از وزارت بهداشت دريافت كرديم. در فاز يك 60 داوطلب 

و در فاز دوم نيز 440 نفر مورد مطالعه قرار مي گيرند. 
مدير نظارت بر كارآزمايي باليني واكسن بركت ادامه داد: اولويت كشور 
سالمت ش��هروندان اس��ت و پروفايل ايمني و ايمني زايي هر واكسن 

داخلي با هدف تأمين سالمت مردم تعريف مي شود. 
حس��يني ادامه داد: به زودي براي ثبت نام عالقه من��دان به حضور در 
مرحله دوم كارآزمايي باليني واكس��ن بركت فراخواني صادر خواهيم 

كرد تا از طريق سامانه 4030 بتوانند در اين مطالعات حضور يابند. 
 حسن جليلي، مدير عامل كارخانه شفافارمد درباره آخرين آمار توليد 
واكسن بركت گفت: تاكنون بيش از 20 ميليون دوز واكسن بركت در 
خطوط يك و دوي كارخانه شفافارمد توليد شده كه حدود 12 ميليون 
دوز آن به وزارت بهداشت تحويل شده و مابقي نيز پس از طي مراحل 
كنترل كيفيت تحويل خواهند شد.  وي افزود: با توجه به نياز بازار ميزان 
توليدات خود را تنظيم مي كنيم. در حال حاضر چند كش��ور آسيايي، 
آفريقايي، امريكاي جنوبي و همسايگان ايران براي خريد واكسن بركت 
رايزني هاي��ي انجام دادند، اما م��ا هنوز مجوز صادرات اين واكس��ن را 
نداريم.  در ادامه اين مراسم تزريق واكسن كوو ايران بركت روي شش 

نوجوان انجام شد. 

درخشش 15 دانشمند ايراني 
در برترين پژوهشگران دنيا

مؤس�س مرك�ز منطق�ه اي اطالع رس�اني عل�وم و فن�اوري از 
درخش�ش ۱5 دانش�مند ايراني در بين برترين پژوهشگران دنيا 
خبر داد و گفت: اي�ن اس�اتيد در دانش�گاه هاي اميركبير، علوم 
پزش�كي تهران، دانش�گاه تهران، دانش�گاه صنعتي ش�اهرود، 
دانش�گاه بقيه اهلل اعظم، دانش�گاه آزاد، محق�ق اردبيلي، علوم 
پزش�كي مش�هد، بقيه اهلل اعظم، تربيت مدرس، علوم پزش�كي 
شهيد بهش�تي و پژوهش�گاه علوم و فناوري رنگ حضور دارند. 
جعفر مهراد با بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران در بين 6 هزار و 602 
دانشمند پر استناد جهان داراي 15 دانشمند برجسته است، به فارس 
گفت: تعداد 9 تن از دانشمندان ميان رشته اي و شش دانشمند ديگر در 
رشته هاي موضوعي جزو دانشمندان يك درصد جهان معرفي شده اند، 
مصطفي عباس زاده در رشته رياضي از دانشگاه صنعتي اميركبير با 93 
اثر، محمد عبداللهي ميان رش��ته اي از دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
935 اثر، مرتضي اغباشلو ميان رش��ته اي از دانشگاه تهران با 196 اثر، 
محمد حسين احمدي ميان رشته اي از دانشگاه صنعتي شاهرود با 196 
اثر، مهدي دهقان از رشته رياضي از دانشگاه صنعتي اميركبير با 752 

اثر جزو برترين دانشمندان دنيا معرفي شدند. 
به گفته مؤسس مركز منطقه اي اطالع رس��اني علوم و فناوري، در اين 
ليست اسامي سيد فاضل نبوي در رشته علوم كش��اورزي از دانشگاه 
بقيه اهلل اعظم، نورالدين قديمي در رش��ته مهندس��ي از دانشگاه آزاد 
اسالمي، عزيز حبيبي ينگجه ميان رشته اي از دانشگاه محقق اردبيلي، 
احمد حس��يني بنده قرايي ميان رش��ته اي از دانش��گاه آزاد اسالمي 
ايران، حامد ميرزايي ميان رش��ته اي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 
سيد محمد نبوي در رشته علوم كش��اورزي از دانشگاه بقيه اهلل اعظم، 
اميد رحمتي ميان رشته اي از دانشگاه تهران، بهرام رمضان زاده ميان 
رشته اي از پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ، مسعود رضايي در رشته علوم 
كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس و جواد شريفي راد ميان رشته اي از 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ديده مي شود. 
مؤسس مركز منطقه اي اطالع رس��اني علوم و فناوري با اشاره به اعالم 
اسامي پژوهشگران پراستناد سال 2021 توسط كالريويت انالتيكس  
گفت: انتخاب اين پژوهش��گران مبتني بر عملكرد استثنايي آنان در 
يك يا چند رش��ته علمي است. در اين فهرست اس��امي 6 هزار و 602 
پژوهشگر پراستناد معرفي شده است، تعداد 2 هزار و 774 پژوهشگر در 
رشته هاي موضوعي و تعداد 2 هزار و 828 پژوهشگر ديگر در حوزه هاي 
ميان رشته اي مطرح شده اند. چهار س��ال متوالي است كه كالريويت 
انالتيكس نسبت به معرفي دانشمندان پراس��تناد در حوزه هاي ميان 
رشته اي اقدام مي كند.  وي افزود: در تحليل دانشمندان پراستناد سال 
2021 مقاله هايي كه مورد بررسي قرار گرفته است شامل جديدترين 
مقاله هاي منتشر شده اي است كه در فاصله سال هاي 2010 تا 2020 
مورد استناد واقع ش��ده و آنگاه در بين يك درصد پژوهشگران برتر بر 
حسب سال و استنادها در رشته هاي بيس��ت و يك گانه شاخص هاي 
اساس��ي علم رتبه بندي ش��ده اند.  به گفته مهراد، آس��تانه مقاله هاي 
پراستناد براي انتخاب برحسب رش��ته هاي بيست و يك گانه متفاوت 
اس��ت، طوري كه براي مثال، پزش��كي باليني مس��تلزم بيشترين و 
داروسازي و سم شناسي مستلزم كمترين آستانه است. دومين معيار 
براي انتخاب، شمارش استنادهاي مقاله هاي پراستنادي است كه يك 
پژوهشگر را در بين يك درصد پژوهشگران برتر بر حسب استناد در يكي 

از رشته هاي شاخص هاي اساسي علم رتبه بندي مي كند. 
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