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واکسیناسیون دانشآموزان ،کالسها را دایر کرد
نباید با تمرکز بر
ِ

وزیر بهداشت:

بازگشایی مدارس عاملی برای شروع دوباره کرونا
به گزارش ایلنا ،واکسیناسیون دانشآموزان ،یکی از
اختالفبرانگیزترین مباحث با سرعت گرفتن واکسیناسیون در روزهای
اخیر بود و در این میان نیز نحوه بازگشایی مدارس بیشتر از همه مورد
انتقاد قرار گرفت .مسئلهای که وزارتخانههای بهداشت و آموزش و
پرورش از تابستان بر اجرای آن تاکید داشتند .زمان اما به سرعت پیش
میرود و تردیدها و ابراز نگرانیها درباره واکسیناسیون دانشآموزان
و نحوه بازگشایی مدارس نه صرفا از سوی والدین که از سوی برخی
از کارشناسان و صاحبنظران نیز به گوش میرسد .هرچند که به
گفته سخنگوی آموزش و پرورش ،این بازگشاییها مرحله به مرحله و
با تفویض اختیار به عهده مناطق و مدارس گذاشته شده ،اما حضور
ایران در میان کشورهایی که بیشترین آمار ابتال را در ماههای اخیر
تجربه کردهاند و اذعان برخی مقامات به فاصله آمار رسمی با تلفات
واقعی کرونا ،نگرانیها در این زمینه را تشدید کرده است و از طرفی
از پیک بعدی کرونا به عنوان انبار باروتی یاد شده است که هیچ کس
نمیخواهد دوباره شعلهور شود.
هرچند که طبق برخی پیشبینیها ،با توجه به واکسیناسیون این
پیک شاید به شدت پنجمین موج نباشد ،اما سهلانگاریها در مدیریت
مسافرتها در روزهای اخیر و افزایش تدریجی آمار ابتالی تعدادی از
استانها درحالی که به آبان ماه ،موعد بازگشایی همه مدارس نزدیک
میشویم ،تردیدها درباره درست بودن تصمیمات بهداشتی و آموزشی
دولت قوت گرفته است.
انتظار داریم پیک ششم کرونا ایجاد شود
با این وجود «همایون سامهیح» عضو کمیسیون بهداشت مجلس
میگوید :تصمیمها برای بازگشایی هنوز کامال قطعی نشده است.
در این ارتباط صحبتهایی انجام شده اما به نظر میآید این مسئله
صددرصد نیست .از طرفی انتظار میرود که احتماال پیک ششم ایجاد
شود .اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،بعید میدانم که مدارس به این زودی
بازگشایی شود .فعال دراین مورد صحبتی در کمیسیون بهداشت انجام
نشده است .در این مورد پیشنهاداتی داده میشود اما بنا به زمان
تصمیمگیری انجام میشود.
بازگشایی مدارس به بروز پیک بعدی کمک میکند
از طرفی صحبتهای «حمیدرضا جماعتی» دبیر کمیته علمی
کشوری کرونا نشان میدهد که بازگشایی مدارس در میان اعضای
این کمیته نیز چندان پرطرفدار نیست .او در این باره میگوید :به نظر
شخصی من اگر کودکان واکسینه شده بودند ،شاید این سوال چندان
مهم نبود .اما به این دلیل که کودکان واکسینه نشدهاند و خود کودکان
هم میتوانند به عنوان یک منبع برای انتشار عفونت و چرخه ویروس
باشند ،به نظر میرسد که شاید تا وقتی که ایمنی جمعی یعنی رسیدن
به واکسیناسیون  ۷۰یا  ۷۵درصد جامعه را نداشته باشیم ،بازگشایی
مدارس بتواند عاملی برای شروع دوباره چرخه پاندمی باشد و به پیک
بیماری کمک کند.
نیاز به مطالعات کاملتری داریم
او در پاسخ به این سوال که آخرین تصمیمی که در کمیته علمی
کشوری دراین ارتباط گرفته شده چیست ،میگوید :ما دراین ارتباط نیاز
به مطالعات کامل داریم و قرار است که یکی از اعضای کمیته یعنی
آقای «مسعود یونسیان» ،مطالعات بتاآنالیز و تحقیقاتی که در دیگر
کشورهای جهان انجام شده است را مورد بررسی قرار دهد و براساس
آن ما مصوبه کمیته علمی را بدهیم .آنگونه که به نظر میرسد،
مسئوالن برای بازگشایی مدارس بیش از هر چیزی روی واکسیناسیون
گسترده حساب باز کرده باشند .پس از اعالم سینوفارم و پاستوکووک
به عنوان واکسنهای مورد استفاده برای کودکان ،سواالتی پیرامون

نوبت دوم

در حالی که چند قدم به بازگشایی تدریجی مدارس مانده است ،اما حواشی پیرامون واکسیناسیون دانشآموزان و پروتکلهای
کنترل کرونا در مدارس هنوز محل بحث و اختالفنظر است.

درحالی که به
آبان ماه ،موعد
بازگشاییهمه
مدارس نزدیک
میشویم،
تردیدها درباره
درست بودن
تصمیمات
بهداشتی و
آموزشی دولت
قوت گرفته است
قابل تایید بودن این واکسن ساخت چین در میان برخی از صاحب
نظران و جامعه پزشکی ،از فضای مجازی تا مجلس شورای اسالمی
شنیده شد .در سوابق واکسن سینوفارم که تنها برای سنین  ۱۸سال
به باال از سازمان بهداشت جهانی تاییدیه گرفته ،تاییدیه دولت چین و
امارات و برخی از دیگر کشورها مانند کامبوج برای واکسیناسیون زیر ۱۸
سال به چشم میخورد .امارات در ماههای گذشته این واکسن را برروی
 ۹۰۰نفر از کودکان  ۳تا  ۱۷سال آزمایش کرده و اعالم کرده است نتایج
بسیار خوبی به دست آورده است .این درحالی است که هر دو کشور

چین و امارات به میزان قابل توجهی از واکسنهای سینووک و فایزر
نیز برای واکسیناسیون کودکانشان استفاده کردهاند ،اما ایران با توجه
به واکسیناسیون پنجاه درصد دانشآموزان با سینوفارم و عدم توزیع
واکسن پاستوکووک برای کودکان در مراکز واکسیناسیون ،تا به امروز
تنها به این واکسن سینوفارم اکتفا کرده است.
«مسعود پزشکیان» یکی از نمایندگانی بود که درباره کافی نبودن
مستندات واکسنهای انتخاب شده برای کودکان اظهارنظر کرد .از
سویی دیگر ،فاطمه محمدبیگی نماینده اصولگرای عضو کمیسیون
بهداشت نیز تصریح کرده بود« :نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت
درخواست کردند که مطالعات بیشتری در زمینه واکسیناسیون
کودکان صورت پذیرد .لذا کمیته علمی کرونا بر اساس مطالعات خود
واکسن زیر  ۱۸سالهها را تایید کرده و در دنیا این مقوله مهم به ثبت
رسیده است ،منتها در کشور ما نیز باید بهترین واکسن موجود برای
کودکان در نظر گرفته شود».
ناچاریم پوشش واکسیناسیون را به تمام سنین بگسترانیم
او میافزاید :باالخره تعداد زیادی از افراد جامعه ما در این سنین
قرار دارند ،اگر نخواهیم این سنین را واکسن بزنیم نمیتوانیم پاندمی را
کنترل و چرخه ویروس را متوقف کنیم .ممکن است ویروسهای بسیار
خطرناکتری به وجود بیاید .بنابراین ناچاریم که پوشش واکسیناسیون
را به تمام سنین بگسترانیم .مطالعاتی که در آمریکا شده است ،سنین
پنج تا دوازده سال را نیز شامل میشده و درحال فشار هستند که

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره  215/29751مورخ 1400/07/18

به صورت اورژانسی واکسیناسیون این سنین را هم انجام دهند .این
شرایط نشان میدهد که آنها هم متوجه این مسئله هستند که اگر
چرخه ویروس را نتوانند کنترل کنند ،دوباره شاهد به وجود آمدن
موتاسیونهای جدید هستند که ممکن است بسیار خطرناکتر باشد.

واکسیناسیون کرونا را فقط برای سنین  ۱۲سال به باال توصیه
میکنم
«احمدرضا بهرهمند» فوق تخصص ژنتیک بیماریهای میکروبی در
ارتباط با واکسیناسیون کودکان میگوید :واکسن سینوفارم در جمعیت
زیادی از کودکان در چین مورد استفاده قرار گرفته و به همین دلیل
قابل اطمینان است .هم اکنون در آمریکا واکسیناسیون کرونا در
کودکان ،فقط در سنین  ۱۲تا  ۱۷سال با واکسن فایزر و مدرنا تایید شده
است .هنوز مرکز کنترل بیماریهای آمریکا و سازمان بهداشت جهانی
تایید نکردهاند که سنین کمتر از  ۱۲سال را واکسن کرونا بزنند.
بهرهمند میافزاید :کمپانی سینوفارم چین ،از کودکان  ۳تا  ۱۷سال
را واکسن زده است و میگوید نتایج بسیار خوبی گرفته است .پس از
آن در امارات روی  ۹۰۰نفر از کودکان ملیتهای مختلف بین سن سه
تا  ۱۷را واکسن زده است و امارات اعالم کرده است که ما به این رده
سنی واکسن میزنیم و نتایج عالی گرفتهایم .در چین هم رسما اعالم
کردهاند واکسن سینوفارم برای کودکان سه تا  ۱۷سال هیچ خطری ندارد
و ایمنیاش هم مانند ایمنی است که در بزرگساالن ایجاد میشود ،اما
تا این لحظه نه سازمان بهداشت جهانی و نه مرکز کنترل بیماریهای
آمریکا واکسن برای اطفال سه تا  ۱۲سال را تایید نکرده است .یعنی
ما تاییدی ه سی بیسی و سازمان بهداشت جهانی را نداریم ،اما هزاران
کودک در چین و  ۹۰۰نفر در امارات متحده عربی واکسن زدهاند و
اخیرا نیز در امارات حدود  ۵۲۵نفر دیگر را در اطفال بین سه تا ۱۲
سال تست کردهاند و میگویند آنتی بادی حاصل از این واکسن جلوی
چسبیدن شاخک ویروس کرونا را به سلولهای ریه به شدت گرفته
است.
بهرهمند در ادامه میگوید :لذا ما االن با دو مسئله روبهرو هستیم؛
وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد از طریــق برگــزاری مناقصــه تهیــه  ،حمــل  ،نصــب و راه انــدازی ،
آمــوزش  ،گارانتــی  3ســاله ســامانه حفاظــت الکترونیــک هوشــمند مراکــز منتخــب آب و فاضــاب شــیراز را بــه شــرح زیــر بــه شــرکت هــا و
پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .
 -1محل اجرا  :شیراز
 -2مدت اجرا  ( 6 :شــش ) ماه .
 -3محــل اخــذ اســناد مناقصــه و تســلیم پیشــنهادات  :شــیراز – بلــوار آیــت اهلل ربانــی – نبــش کوچــه  - 17اداره مرکــزی شــرکت
آبفــا شــیراز – دبیرخانــه شــرکت تلفــن 0713-2281156-8 :
 -4برآورد اولیه  48/200/414/880 :ریال
 -5تاریخ شروع فروش اسناد 1400/07/24 :
 -6تاریخ نهائی فروش اســناد مناقصه  :ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28
 -7تاریخ نهائی عودت اســناد مناقصه تکمیل شــده توسط مناقصه گر  :تا ساعت  14روز شنبه مورخ 1400/08/15
 -8تاریخ بازگشــایی پاکات  :ســاعت  10روز یکشنبه مورخ  1400/08/16در محل سالن مناقصات شرکت
 -9بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء  ،مشــروط  ،مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در ایــن آگهــی واصــل شــود مطلقــا
ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
 -10مناقصه به صورت دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی برگزار و اعتبار آن از محل بودجه جاری شــرکت می باشــد .
 -11دســتگاه نظارت  :شــرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه الکترونیک افق
 -12اعتبار پیشــنهادها  :ســه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
 -13مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  1/577/000/000 :ریال
 -14قیمت اســناد  1/000/000 :ریال واریز به حســاب شــماره  0105699022004بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضاب شیراز .
 -15نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه  :ضمانتنامــه بانکــی – واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – چــک بانکــی تضمینــی
در وجــه شــرکت آب و فاضــاب شــیراز – مســدودی مطالبــات مناقصــه گــر در صــورت وجــود مطالبــات از شــرکت آب و فاضــاب شــیراز .
 -16ســایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه درج شده است .
 -17این آگهی در دو نوبت در روزنامه ابتکار منتشــر می شــود .
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در مناقصــه از طریــق ســایت هــای زیــر اطاعــات مناقصــه را دریافــت نمــوده و اقــدام
بــه خــود ارزیابــی نمــوده و ســپس اســناد را خریــداری کننــد .
وب ســایت جهت اطاعات بیشــتر آگهی مناقصه  http://iets.mporg.ir، http.//www.nww.ir، www.abfa-shiraz.comمی باشــد .
شــرکت هــا و پیمانکارانــی کــه در لیســت پیمانــکاران مــورد تائیــد دفتــر مرکــزی حراســت وزارت نیــرو بــوده و دارای گواهینامــه معتبــر تاییــد
صاحیــت ایمنــی صــادره از اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی باشــند در صــورت تمایــل مــی تواننــد بــا اعــام امادگــی کتبــی نســبت
بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد .
باتوجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه مــی بایســت در
پایــگاه مذکــور بــه آدرس ذیــل ثبــت نــام و کــد کاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل دهنــد .
نوبــت اول  1400/07/24 :نوبت دوم 1400/07/25 :
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بــه اطــاع ســرمایه گــذاران محتــرم مــی رســاند
در تاریــخ  1400/07/14مجمــع صنــدوق
ســرمایه گــذاری نیکــوکاری نــدای امیــد در محــل
شــرکت ســبدگردان آبــان بــا حضــور کلیــه ارکان
و دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گــذاری مدیریتــی
تشــکیل گردیــد و تغییــر کارمــزد مدیــر صنــدوق
بــه تصویــب مجمــع رســید.
بــه منظــور مشــاهده شــرح کامــل مصوبــات مجامــع
بــه ســایت  omid.aban.netمراجعــه فرماییــد.
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نیکوکاری ندای امید

2971

اگرچه با سینوفارم کودکان حتی کودک سه سال را واکسینه میکنند،
اما تاییدیهای برایش نداریم .تنها تاییدیه برای  ۱۲تا  ۱۷سال است.
در کشور سوئد فقط از  ۱۲تا  ۱۷سال را واکسینه میکنند و هنوز
اجازه مصرف واکسن کرونا در سوئد برای کودکان بین سه تا  ۱۲سال
را ندادهاند .او میگوید :نتایج کودکان سه تا  ۱۲سال فقط مربوط به
فاز اول و دوم مطالعات بالینی بوده است که چنین جواب خوبی
گرفتهاند .در آمریکا در این سنین در حال تست هستند و میگویند
یک سال طول میکشد تا ما جواب اطفال بین سه تا  ۱۱سال را بگیریم،
لذا ما درحال حاضر جواب مرکز کنترل بیماریهای آمریکا را برای
سنین زیر  ۱۲سال نداریم .بهرهمند تصریح میکند :من هم به عنوان
میکروبیولوژیست کلینیکی و ژنتیک میکروبهای عفونی فعال صالح
نمیدانم واکسن سینوفارم را به بچههای سه تا  ۱۱سال بزنیم ،اما برای
بچههای  ۱۲سال تا  ۱۷سال این مسئله را صحیح میدانم به این علت
که مطالعات زیادی برروی سینوفارم انجام شده و در «لنست» هم
چاپ شده است .درمورد سینوفارم ،مطالعه برروی تعداد زیادی از
کودکان  ۱۲تا  ۱۷سال نیز انجام شده است.
برای بازگشایی مدارس بیشتر متکی به واکسیناسیون هستند
«مسعود یونسیان» عضو کمیته اپیدمولوژی و پژوهش درباره
وضعیت پروتکلها بهداشتی در مدارس به خبرنگار ایلنا میگوید:
انتظارم این است که وزارت آموزش و پرورش بسیار فعالتر و موثرتر در
این زمینه اطالعرسانی کند و فقط هم بحث اطالعرسانی نیست .بحث
برسر این است که باالخره جلسات متعدد و مطالعات میدانی انجام
بدهد و نتیجه این مطالعات را اعالم کند و بگویند چه کارهایی کردهاند.
به نظر میرسد درحال حاضر عمدتا بر روی یکسری دستورالعمل و
آموزش بهداشت تمرکز شدهاند که بسیار ارزشمند است ،اما اصال کافی
نیست و به نظر میرسد که بیشتر متکی به واکسیناسیون هستند.
او میافزاید :درحالی که همه نهادهای بینالمللی و صاحب
نظران معتقدند که به هیچ عنوان نمیشود به تنهایی و با تمرکز بر
واکسیناسیون مدارس را باز کنیم .باید اقدامات الزم را برای کاهش
تماس بین دانش آموزان ،افزایش فاصله فیزیکی ،بهداشت دست،
بهداشت تنفسی و هرگونه اقداماتی که نیاز دارد که به شکل آزمایشی
اجرا شود ،انجام و نتیجهاش به شکل شفاف با مردم درمیان گذاشته
شود و بعد از آن اقدام به بازگشایی شود .حتما باید حواسمان باشد که
وضعیت بیماری در جامعه به چه صورت است .باید همگام با وضعیت
بیماری تصمیم بگیریم .این تصمیمی نیست که ما از روی تقویم درنظر
بگیریم و بگوییم از فالن تاریخ تصمیم گرفتهایم.
یونسیان میگوید :باید دائم و به روز رصد شود و زمانی که شرایط
محیطی و آموزشی مناسب تشخیص داده شد ،مدارس به شکل
مشروط باز شود و هرآن آمادگی این را داشته باشیم که اگر شعلهور
شدن دوباره بیماری رخ داد ،مجددا به آموزش مجازی برگردیم .تا
مدتها باید آموزش مجازی به شکل موازی صورت بگیرد ،هم برای
جبران عقب افتادگیها و هم برای دانشآموزانی که به هردلیلی امکان
حضور در کالس را ندارند .استانداردهای آموزش مجازی همزمان با
آموزش حضوری باید تبیین شده باشد .در این زمینه رهنمودهای
بینالمللی بسیار ارزشمندی وجود دارد که انتظار میرود مورد توجه
قرار بگیرد.
او که معتقد است واکسیناسیون دانشآموزان شرط بازگشایی
مدارس نیست ،میافزاید :تاکید بر این است که سوای اینکه افراد
واکسن زده یا نزدهاند ،حتما اقدامات احتیاطی مانند استفاده از ماسک
در فضای بسته ،پرهیز از تجمعات ،افزایش تهویه و کاهش تراکم در
داخل کالسها را رعایت کنند.

بــه اطــاع ســرمایه گــذاران محتــرم مــی رســاند
در تاریــخ  1400/07/14مجمــع صنــدوق
ســرمایه گــذاری مشــترک یکــم آبــان در محــل
شــرکت ســبد گــردان آبــان بــا حضــور کلیــه ارکان
و دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گــذاری ممتــاز
تشــکیل گردیــد و تغییــر کارمــزد مدیــر صنــدوق ،
بــه تصویــب مجمــع رســید .
بــه منظــور دریافــت شــرح کامــل تغییــرات بــه
ســایت  aban.aban.netمراجعــه فرماییــد.
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وزیر بهداشت با بیان اینکه تمهیدات الزم برای
موج ششم کرونا در کشور دیده شده است،
گفت :امیدواریم با واکسیناسیون زیادی که
انجام شده و با رعایتی که مردم میکنند ،موج
بعدی نسبت به موج قبل سبکتر باشد.
به گزارش ایسنا ،بهرام عیناللهی گفت:
برای موج ششم کرونا هم تمهیدات الزم را
انجام دادهایم و هم بیمارستانهایمان در حال
آمادهباش هستند.
وی افزود :همچنین پرسنل ،پزشکان ،پرستاران
و کمیتههای علمی در حال آمادگی هستند و با
تجربیاتی که از گذشته داشتیم نگرانی از نظر
درمان وجود ندارد.
عیناللهیتاکیدکرد:امیدواریمباواکسیناسیون
زیادی که انجام شده و رعایتی که مردم میکنند
موج بعدی نسبت به موج قبلی سبکتر باشد.

 ۹شهرستان قرمز و  ۱۰۵شهرستان
آبی در کشور
طبق آخرین رنگبندی کرونایی شهرها،

نسبت به هفته گذشته ،دو شهر به شهرهای
قرمز کشور اضافه شد و به این ترتیب اکنون ۹

شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین  ۱۰۶شهرستان نارنجی هستند.

به گزارش ایسنا ،بر اساس رنگبندی کرونایی

 ۲۴مهر  ۱۴۰۰که در اپلیکیشن ماسک منتشر

شده ،هم اکنون شهرستانهای اشنویه ،بوکان،
پیرانشهر ،سردشت در آذربایجان غربی،

استهبان در فارس ،سنندج در کردستان ،پاوه،
جوانرود و سرپل ذهاب در کرمانشاه در وضعیت

قرمز هستند .بنابراین طبق آخرین آمار ،اکنون ۹

شهرستان در وضعیت قرمز ۱۰۶ ،شهرستان در
وضعیت نارنجی ۲۲۸ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۰۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،تا

ظهر روز جمعه مجموع بیماران کووید ۱۹در

کشور به  ۵میلیون و  ۷۶۵هزار و  ۹۰۴نفر رسیده

و متاسفانه  ۱۲۳هزار و  ۶۹۵نفر نیز تا این بازه
زمانی جان خود را به دلیل این بیماری در کشور

از دست دادهاند.

تا ظهر روز جمعه  ۵میلیون و  ۲۹۴هزار و ۹۸۱

نفر از بیماران نیز بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.

بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،در کشور۴۷ ،
میلیون و  ۷۱۳هزار و  ۲۵۸نفر دُز اول واکسن

کرونا و  ۲۲میلیون و  ۸۱۶هزار و  ۵۳۶نفر نیز
دُز دوم را تزریق کردهاند .بر این اساس مجموع
واکسنهای تزریق شده در کشور به  ۷۰میلیون
و  ۵۲۹هزار و  ۷۹۴دُز رسیده است.
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