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درراستای طرح جوانی جمعیت صورت گرفت؛
مخالفت شورای نگهبان با تشکیل 

شورای فقهی سقط
رئیس کمیســیون 
مشــترک طرح جوانی 
جمعیت مجلس شورای 
اسالمی از حذف شورای 
فقهی درباره سقط خبر 

داد. امیرحسین بانکی پور به مهر گفت: در حال حاضر 
به طور کلی بند قانونی مربوط به سقط جنین در این 
طرح بدین شکل است که شورای فقهی سقط حذف 
شده اســت، اما نظر قاضی الزم است. قوه قضائیه و 

شورای نگهبان نیز این موضوع را پذیرفته اند.
    

 جوالن بادهای ۱۲۰ روزه 
در سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی 
سیستان و بلوچستان 
گفت: توفان گرد و خاک 
و شن با ســرعت ۱۱۲ 
کیلومتر بر ساعت دیروز 

دوشنبه زابل را درنوردید و دید افقی را آنقدر کاهش 
داد که تنها اجســام با فاصله ۳۰۰ متر در فرودگاه 
شهر قابل رویت بود. محسن حیدری به ایرنا گفت: 
از ابتدای سال هشت توفان گردوخاک و شن در زابل 
روی داده که توفان شــن روز ۱۸ شهریور با سرعت 
۱۲۲ کیلومتر بر ســاعت بوده است. وزش بادهای 
منطقه ای ۱۲۰ روزه همه ساله از اردیبهشت تا مهر 
در نوار شــرقی ایران و غرب افغانستان و پاکستان 
جریان دارد که بیابانزایی و افزایش چشمه های تولید 
گردوغبار در منطقه، ســبب افزایش وقوع و شدت 

وقوع پدیده های خاکدار شده است.
    

انتصاب اعضای جدید شورای 
عالی جمعیت هالل احمر

با حکم رئیــس جمهوری، بهــرام عین اللهی، 
محسن منصوری و سردار غالمرضا جاللی فراهانی 
به عنوان اعضای جدید شورای عالی جمعیت هالل 
احمر منصوب شدند. شــورای عالی باالترین رکن 
سیاســت گذاری جمعیت هالل احمر اســت که 
بر اساس قانون اساسنامه هالل احمر، وظیفه بررسی 
و تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت، سیاست ها، برنامه و بودجه ساالنه، تغییرات 
ساختار سازمانی، دستورالعمل ها و آیین نامه های 
اجرایی و مالی و نظارت کالن بر فعالیت های جمعیت 

را برعهده دارد. 
    

هوای تهران دوباره آلوده شد
شــرکت کنتــرل 
کیفیت هــوای تهران 
اعالم کرد که هوای این 
شــهر برای گروههای 
حساس ناســالم است. 

براساس گزارش این مرکز از ابتدای امسال ۳۲ روز 
هوای تهران برای اهالی پایتخت ناسالم بوده است. 
شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفته که 
در سال جاری خورشیدی تنها ۲ روز هوای پاک در 

تهران بوده است.
    

 ۸۰ هزار نفر از ایران برای اربعین 
به عراق رفته اند

علیرضا رشیدیان، 
رئیس ســازمان حج و 
زیارت گفت: بر اساس 
برآوردها بیــش از ۸۰ 
هزار زائــر ایرانی برای 

شرکت در مراسم اربعین حسینی وارد خاک عراق 
شده اند. وی گفت:تا روز سه شنبه اوج ورود زائران 
به کشور عراق است و پس از آن شاهد روند بازگشت 
این زوار خواهیم بود. امسال به علت ناهماهنگی ها 
بین ایران و عراق تجمع بیش از انــدازه مردم در 
گذرگاه هــای مــرزی ایــران رخ داد و در جریان 
ازدحام جمعیت تاکنون دست کم ۴۰ نفر زخمی 
شده اند و برخی گزارش های از کشته شدن یک نفر 

حکایت دارد.
    

کارنامه دانش آموزان به مادران نیز 
داده می شود

در پی حرف و حدیث ها در خصوص ممنوعیت 
تحویل کارنامه به مادر دانش آموزان از سوی مدرسه، 
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش و پرورش گفت که این مشکل برطرف 
شده است. محمدحسین کفراشی به ایلنا گفت: روز 
شنبه سوم مهر ماه طی یک بخشنامه مدارس سراسر 
کشور اعالم کردیم؛ پدر و مادر هر دو هیچ مشکلی 
برای گرفتن پرونده تحصیلی و کارنامه فرزند خود از 

مدرسه ندارند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

حرف و حدیث های واکســن کرونا 
چه قبل و چه بعد از آغــاز تزریق آن در 
ایران، حاشیه ها و جنجال های فراوانی 
داشته اســت. جنجال هایی که عامل 
شــروع آن هم اظهارات ضــد و نقیض 
مســئوالن امر بوده اســت. در آخرین 
مورد هم واکسیناسیون دانش آموزان 
با واکســن های مخصوص تــک دوز 

جنجال آفرین شد.
۲۰ شهریور ماه کریم همتی، رئیس 
جمعیت هالل احمر گفت که به زودی ۱۰ 
میلیون دوز واکسن »مخصوص« سنین 
۱۲ تا ۱۸ سال وارد کشور می شود. حتی 
این جمعیت روز ۴ مهر مــاه نیز از ورود 
اولین محموله تک دوز واکســن کرونا 
سینوفارم برای ســنین ۳ تا ۱۷ سال به 
کشور خبر داد. خبری که بسیاری تصور 
کردند که نه تنها واکســن زیر ۱۸ سال 
متفاوت از واکسن بزرگساالن است که 
قرار است تنها یک دوز به این گروه سنی 

تزریق شود.
پیام طبرسی، دبیر کمیته تخصصی 
تشــخیص و درمان کووید-۱۹ نیز در 
همین باره به خبرگزاری فارس گفت: 
»این واکسن های وارد شده، چون ویژه 
کــودکان و نوجوانان اســت به صورت 
تک دوزی مورد استفاده قرار می گیرد«.

امــا دیــروز کیانــوش جهانپور، 
سرپرست سابق روابط عمومی وزارت 
بهداشت در توئیتی نوشت: » واکسنی 
به  نام  سینوفارم تک دوز برای کودکان 

تاکنون ابداع و اختراع و تولید نشده 
است و واکسن ســینوفارم کودکان 
و نوجوانــان تفاوتی با بزرگســاالن 

ندارد«.
سازمان غذا و دارو نیز در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »واکسن های قبلی سینوفارم 
حــاوی ویال هــای 6 دوز، ۱۰دوز یا ۲ 
دوز بودند و این سری اخیر دارای ویال 
تک دوز اســت و حتما باید دوز دوم آن 
نیز تزریق شود«. اطالعیه این سازمان 
نشان می داد نه تنها واکسن به خصوصی 
برای کودکان وجود ندارد که این گروه 
سنی هم باید هر دو دوز واکسن را برای 

ایمن سازی دریافت کنند.
اما ماجرای واکسن تک دوز چه بود

اما در این میان برخی واکسن های 
تــک دوز وارد شــده از ســوی هالل 
احمر را نه ســینوفارم، بلکه واکســن 
جانسون اند جانسون ســاخت آمریکا 
می دانند که تک دوزی اســت و همان 
یک دوز آن هم ایمنی ایجاد می کند. اما از 
آنجایی که این محصول آمریکایی است 
و نام بردن از آن صورت خوشی ندارد، نام 
آن در لفافه و با پرده پوشی عنوان می شود 

تا جنجال آفرین نشود.
هر چند سامان غذا و دارو این شبهه 
مطرح شد را هم رد کرده و در اطالعیه اش 
گفته اســت که منظــور از تــک دوز 
جانسون اند جانسون و اسپوتنیک الیت 
نیست، اما مالک حسینی، مدیر عامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی ابراز امیدواری کرده است که 
این سازمان بتواند افراد بیخانمان را که 
محل مشخصی برای زندگی ندارند، با 
واکســن تک دوز جانسون اندجانسون 

واکسینه کند.

سردرگمی خانواده دانش آموزان
با این حال همین تشــتت آرا سبب 
شده است که بسیاری از والدین نسبت به 
تزریق واکسن به فرزندانشان دچار تردید 
شــوند و ترجیح دهند که فرزندشان را 
واکسینه نکنند. این در حالی است که 
بررسی ها نشان می دهد برای رسیدن 
به ایمنی جمعی دیگــر مصونیت ۷۰ 
درصدی جامعه که برای واریانت ووهان 
مطرح می شــد، صدق نمی کند، بلکه 
با توجه به افزایــش انتقال ویروس و باال 
رفتن قدرت بیماری زایی در سویه های 
جدید، پوشــش مصونیت جمعی باید 
به باالی ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد. بنابراین 
برای ایجاد و استقرار ایمنی جمعی باید 
حتما کودکان و نوجوان هم به جمعیت 

واکسینه شده ها اضافه شوند.
  واکسیناسیون جمعیت

 زیر 18 سال 
تا یکی دو ماه پیش که اغلب جمعیت 
بزرگسال و افراد در معرض خطر کشور 
هنوز واکسینه نشده بودند، شاید صحبت 
از واکســن کودکان و نوجوانان چندان 
محلی از اعراب نداشــت، اما با سرعت 
گرفتن واکسیناســیون بزرگساالن و 
شیوع جهش دلتا با قدرت سرایت باالتر، 
لزوم واکسیناســیون جمعیت زیر ۱۸ 

سال و بازگشایی مدارس نیز مطرح شد.
 براســاس اطالعات منتشر شده در 
پایگاه آمار ایران، حدود ۲6 میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از جمعیت کشور را کودکان و 
نوجوانان تا ۱۸سال تشکیل می دهند. 
در این میان برای واکســینه  کردن ۸۰ 
درصدی این جمعیت، چیزی حدود ۴۲ 
میلیون دوز واکسن نیاز است. اما آیا این 
گروه از افراد واقعا نیازمند واکسن های به 

خصوصی هستند؟ پاسخ به این سوال 
همان توئیت کیانوش جهانپور اســت؛ 
»هنوز واکســنی مخصوص کودکان 
وجود ندارد«. ولی مطالعاتی وجود دارد 
که براســاس آن می توان در خصوص 
تزریق برخی از واکسن ها برای کودکان 

نگران نبود.
  واکسن های مجاز 

برای کودکان و نوجوانان
تــا همیــن چنــدی پیــش تنها 
واکسن های فایزر و مدرنا مجوز مصرف 
برای ســنین پایین را داشــتند، اما به 
تازگی مطالعات نشان داده که واکسن 
سینوفارم و ســوبرانا هم برای این گروه 
سنی مناسب است. این دو گزینه آخر 
برای ایرانی ها البته مناسب تر است. چرا 
که واکسن  سینوفارم به وفور از چین به 
کشور وارد می شود و سوبرانا هم محصول 
کشور کوباست که با همکاری انستیتو 
پاســتور ایران به مرحله تولید رسیده و 
احتمال می رود در ماه های آینده راحت تر 
به ایران وارد یا حتی در کشور تولید شود.

در حالی کــه در حــال حاضر تنها 
واکسن سینوفارم اســت که در ایران به 

کودکان و نوجوانان تزریق می شــود، 
بسیاری نگران هستند که آیا این واکسن 
برای فرزندانشان خطری در بر نخواهد 

داشت؟
علیرضا ناجــی، عضو کمیته علمی 
کشــوری مقابله با کووید درخصوص 
این ابهام به ایسنا گفته است: »واکسن 
فایزر نیز برای ۵ تا ۱6 ســال از سازمان 
جهانی بهداشــت مجــوز اضطراری 
دریافت کــرده و مدرنا هــم بین ۱۲ تا 
۱۷ سال مجوز اضطراری گرفته است. 
مطالعاتی هم برای واکســن های دیگر 
مانند جانسون اند جانسون و آسترازنکا 
برای کودکان در جریان است. در عین 
حال ما هم واکسن سینوفارم و واکسن 
سوبرانا را داریم. واکسن سینوفارم مجوز 
مصرف در کــودکان را گرفته و چندی 
پیش هم اطالعات مربوط به اثربخشی 
و ایمن بودن این واکســن نشان داد که 
برای کودکان بســیار واکسن اثربخش 
و بی ضرری است. در چین و امارات هم 
این واکسن برای کودکان مجوز دریافت 

کرده است«.
وی ادامه داد: »واکسن دیگر واکسن 
سوبرانا یا پاستوکووک است که محصول 
مشــترک ایران و کوبا است. اطالعات 
مربوط به مطالعــه بالینی که خود کوبا 
انجام داده، نشان داده که این واکسن هم 
برای کودکان موثر و بی ضرر است. البته 
در این مورد چاپ مقاله علمی نداریم، اما 

گزارشات  نشان از این موضوع دارد«.
این در حالی اســت که فعال واکسن 
پاستووک در شمار بســیار محدود در 
ایران مورد استفاده آن هم در گروه سنی 
باالی ۱۸ سال قرار گرفته و تنها واکسن 
سینوفارم برای کودکان و نوجوانان در 
دسترس است. واکسنی که بررسی های 
علمی در خصــوص آن کــه در مجله 
پزشکی معتبر لنســت به چاپ رسیده 
نشان می دهد؛ عوارض این واکسن در 
افراد زیر ۱۸ سال ، همان عوارضی است 
که در بزرگســاالن هم دیده می شود. 
عوارضی مانند سردرد، تب، بدن درد، درد 
محل تزریق و ... . در این مقاله همچنین 
فاصله بین دوز اول و دوز دوم در کودکان 
هم مانند بزرگساالن ۲۱ تا ۲۸ روز ذکر 
شده است که نشان می دهد کودکان هم 

به هر دو دوز واکسن نیاز دارند. 
روند واکسیناسیون دانش آموزان 

در دیگر کشورها
با توجه به تغییر چهره دادن ویروس 
کرونا و افزایش ابتــالی کودکان به این 
ویروس، بســیاری از ویروس شناسان 
تزریق واکســن به افراد زیر ۱۸ سال را 
توصیه کردند تا در صورت واکسینه شدن 
گروه های پرخطر، این گروه از جمعیت 
نیز در برابر این ویروس مقاوم شوند. هر 

چند واکسیناسیون این گروه سنی در 
ایران به تازگی آغاز شده اما در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته مدتی است که 

نوجوانان هم باید واکسینه شوند.
طبق توصیه مقامات ارشد پزشکی 
انگلیس، کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله انگلیسی 
می توانند علیه همه گیری کرونا واکسینه 
شوند؛ واکســنی که برای ایمن سازی 
جمعیت کودک این کشور در نظر گرفته 

شده فایزر است. 
در کشــور دانمارک اداره بهداشت 
دانمــارک در مــاه ژوئــن تصمیم به 
واکسیناســیون کودکان در محدوده 
سنی ۱۲ تا ۱۵ ســال گرفت و براساس 
تصمیم دولــت واکسیناســیون این 
کودکان در ماه ژوئیه آغاز شد. دانمارک 
هفته گذشته همه محدودیت های باقی 
مانده را لغو کــرد. ۸۳.۵ درصد از افراد 
باالی ۱۲ سال در این کشور به طور کامل 

واکسینه شده اند.
روند واکسیناســیون کــودکان و 
نوجونان در اسپانیا نیز همچون دانمارک 
فعال است و این کشور نوجوانان ۱۹ تا ۱۲ 
سال خود را با تزریق حداقل یک دوز از 

واکسن واکسینه کرده است
بر گزارش فارس در فرانسه 66 درصد 
از گروه سنی ۱۷ تا ۱۲ سال در این کشور 
حداقل یک دوز از واکســن را دریافت 
کرده اند و ۵۲ درصد آنها به صورت کامل 
واکسینه شده اند.  مشاوران علمی آلمان 
در ماه ژوئن توصیه کردند که واکســن 
فقط باید برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله 
با بیماری های زمینه ای ارائه شود، اما در 
ماه آگوست پس از گسترش بیشتر نوع 
دلتا عرضه واکسن به همه افراد باالی ۱۲ 

سال گسترش یافت.
همین رونــد در کشــورهای کوبا، 
شیلی، آمریکا، سوئد و نروژ هم صورت 
گرفته این کشورها نیز جمعیت باالی 

زیر ۱۸ سال خود را واکسینه کرده اند.
روندی که به نظر می رســد باید در 
ایران نیز برای کنتــرل همه گیری به 
صورت جدی دنبــال و راه را برای موج 

های بعدی کرونا ببندد.

دانش آموزان هم مثل بزرگساالن واکسینه می شوند

دودوزسینوفارمبرایهردانشآموز

خبر 

آزادی ها و تحرکات سیاســی و اجتماعی به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چهار اصل ۹، 
۴۰، ۲۷ و بند هفتم اصل ۳ قانون اساســی مورد 
اشــاره و تاکید اســت. با این حال سالهاست که 
تجمعات اعتراضی با اما و اگر و گاهی بگیر و ببند 
همراه می شود. در همین باره مجلس مدتی است 
که طرحی را با عنوان»نحوه تشکیل تجمعات و 
برگزاری  راهپیمایی ها« در دست بررسی دارد تا 
حق تجمع و راهپیمایی اعتراضی البته با شرط و 
شروطی دوباره تعریف شده به شهروندان بازگردد.
اصل ۲۷ آمده است: »تشــکیل اجتماعات و 
راه پیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن که 
مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است«. با این حال 
قوانین پایین دستی برگزاری تجمعات را مشروط 
به داشتن مجوز می دانند. قیودی مثل نظم، امنیت، 
مبانی اسالم، اطالع به دولت و... سالهاست که اصول 
قانون اساسی را به حاشیه برده است، به طوری که 
چندی است مجلس طرحی را برای نحوه تشکیل 
تجمعات و برگزاری راهپیمایی ها و تعیین مکان 

برای برگزاری تجمعات در دست بررسی دارد.
در همین باره رئیس کمیسیون امور داخلی 

کشور و شوراها درباره سرانجام طرح »نحوه تشکیل 
تجمعات و برگزاری  راهپیمایی ها« گفت: کارگروه 
مربوطه در این خصوص تشکیل شده است و طرح 
نیز در کارگروه در حال بررســی اســت و نظرات 
کارشناسی دستگاه های مختلف در خصوص آن 
اخذ شده و پس از جمع بندی نظرات کارشناسی 
در صحن کمیسیون مطرح شده و به رای گذاشته 
می شود. محمدصالح جوکار به ایلنا گفت: آنچه که 
برای ما مسلم است، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی 
است، این اصل راهپیمایی و برگزاری اجتماعات 
را آزاد دانسته، مگر اینکه مخل امنیت یا با حمل 
سالح باشــد. این طرح نیز در این راستا است که 
چارچوب هایی که در اصل ۲۷ قانون اساسی به آن 

اشاره شده است را مشخص و شفاف کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در مجلس خاطرنشان کرد: حق شهروند است که 
بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، 
اما همانطور که عرض کردم به شــرطی که برای 
مردم مشکلی ایجاد نکند چراکه اگر قرار باشد با 
تجمعات، آزادی و حقوق دیگران و منافع ملی به 
خطر بیفتد، بحث جداگانه ای دارد. این طرح در 

صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده 
است. جوکار در پاسخ به این سوال که آیا مکان های 
مشخصی در این طرح برای برگزاری تجمعات در 
نظر گرفته شده است؟ گفت: این موضوع برعهده 
شورای تامین استان ها و شهرستان ها است، البته 
در ابتدا این موضوع نیز در طرح مطرح شده بود، اما 
در ادامه بررسی ها برعهده شورای تامین استان ها 
و شهرستان ها گذاشته شد، البته تاکید می کنم 
این موضوع هنوز قطعی نیســت و در کارگروه ها 
این موضوعات توسط کارشناسان در حال بررسی 
اســت و هنوز موضوع در خصوص تامین فضاها 
قطعی نیست و پس از بررسی ها با قانون اساسی و 
مصوبات شورای اسالمی شهرها، تلفیق پیدا کرده 

و در نهایت اعالم می شود.
وی تصریح کــرد: اعضــای ایــن کارگروه 
دستگاه هایی هستند که بیشتر جنبه نظارتی دارند 
از جمله وزارت کشــور، البته مرکز پژوهش های 

مجلس نیز در این خصوص اظهارنظر می  کند.
نماینده مردم یزد، اشــکذر، بخش ندوشن و 
دهستان سورک در مجلس یازدهم در پاسخ به این 
سوال که آیا تغییر دولت در بررسی این طرح توسط 

کارگروه ها تاثیرگذار اســت؟ گفت: خیر، هیچ 
مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی 
این  کارگروه ها هم می تواند نظرات و  پیشنهادات 

اصالحی خود را ارائه کنند.
جوکار همچنیــن دربــاره لــزوم زودتر به 
نتیجه رســیدن چنین طرح هایی تصریح کرد: 
چارچوب های کار اگر از لحاظ قانون مشــخص 
شود، ما نباید در این زمینه دچار مشکل شویم. اگر 
مردم نسبت به موضوعاتی اعتراض و مطالبه دارند، 
می توانند مجوزهای الزم را براساس قانون دریافت 
کنند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند، 
این موضوع مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر قانون 
اجرا نشود و مشکالتی ایجاد شــود در این موقع 

است که برخوردهایی ممکن است صورت بگیرد. 
ما امیدواریم با تصویب این طرح و اقداماتی که انجام 
می شود، افراد به راحتی بتوانند برابر چارچوب های 
قانونی که مشخص شده، اعتراضات و مطالبات خود 

را مطرح کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح مجلس 
محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته 
شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه 
برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ گفت: 
چنین چیزی در این طرح مطرح نشــده و مردم 
می توانند در خصوص هر موضوعی که مطابق با 
قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات 

مجوز دریافت کنند.

طرح مجلس درخصوص نحوه برگزاری  راه پیمایی ها در چه مرحله ای است؟

تعیین مکان برای برگزاری تجمعات هنوز قطعی نیست

بررسی ها نشان می دهد 
برای رسیدن به ایمنی 

جمعی در سویه های جدید 
کرونا، واکسیناسیون 8۰ 
تا ۹۰ درصدی جامعه الزم 

است. بنابراین برای استقرار 
ایمنی جمعی، کودکان و 

نوجوان نیز باید به جمعیت 
واکسینه شده ها اضافه 

شوند

حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از جمعیت کشور 

را کودکان و نوجوانان تا 
18سال تشکیل می دهند. 
در این میان برای واکسینه  

کردن 8۰ درصدی این 
جمعیت، چیزی حدود ۴۲ 

میلیون دوز واکسن نیاز 
است
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