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ایستادهعلیهواکسن!
جنبشهای ضد واکسن با ادعاهای بیهوده بر طبل بیاعتمادی میکوبند

گروهاجتماعی-زهره سادات موسوی
نقش مفید و غیرقابلاغماض وا کسنها
درزندگیبشربهاثباترسیدهامادرطولتاریخ،
جنبشهایضدوا کسنوعلمستیزبسیاریدر
نقاطمختلفجهاناعماز کشورهایپیشرفته
وغیرپیشرفتههموارهباتکیهبردالیلغیرعلمی
و بعضا خرافه گونه ،سعی در متقاعد کردن
مردم برای عدم استفاده از وا کسن داشتهاند،
حال آنکه وا کسیناسیون ساالنه از مرگ
 2تا  3میلیون کودک براثر سرخک ،کزاز و
ی کند و از هر  20کودکی
سیاهسرفه جلوگیری م 
که علیه فلج اطفال وا کسینه نشدهاند ،یک نفر
برای تمام عمر فلج میشود.
جهان در جستوجوی وا کسن
تقریبا از همان روزی که سروکله کرونا پیدا شد،
دانشمندان در اقصی نقاط جهان کمر همت
بستند تا بر این ویروس غلبه کنند و کشورهای
مختلف ،یکی پس از دیگری از موفقیت
خود برای ساخت وا کسن کرونا خبر دادند.
روسیه اولین کشوری بود که توانست وا کسن
«اسپوتنیک – وی» را ثبت کند .آزمایشهای
بالینی این محصول در روسیه بر روی  40هزار
داوطلب انجام شد و تا کنون بیش از  50کشور
برای دریافت  1/2میلیارد دوز از این وا کسن
درخواستدادهاندوبرخی کشورهاازجملهایران
مجوز استفاده از آن را صادر کردهاند .در کشور
مافرآیندنخستوا کسیناسیونعلیه کووید19
برایپرستاران،پزشکانونیروهایبخشهای
مراقبت ویژه در  635بیمارستان و مرکز درمانی
سراسر کشور با استفاده از همین وا کسن در
 21بهمنماه آغاز شد .وا کسن فایزر/
بیو ان تک محصول مشترک دو شرکت
آمریکایی -آلمانی ،آسترازنکا محصول شرکت
داروسازی انگلیسیسوئدی و سینوفارم و
سینوواکساختکشورچینازجملهواکسنهایی
هستند کهمراحلمطالعاتبالینیخودراتکمیل
کرده و هما کنون توزیع و تزریق آنها آغازشده
است .فاز نخست تست انسانی وا کسن ایرانی
( کوو برکت ) هم از  9دیماه تا  18بهمن بر روی
 56نفر انجام شد و تا نیمه اسفند نیز تزریق
دوم تمام این داوطلبان انجام خواهد گرفت
اماهمزمان با این موفقیتها« ،توطئه» علیه
ن کلید خورده است.
وا کس 
تئوری توطئه
گروهیوا کسن راغیرضروریوراهیبرای کنترل
افکارعمومیتوسطدولتهامیدانندومعتقدند
حکومتها تأمین کننده سود شرکتهای
وا کسنسازیهستندونهتنهاوا کسنبهبهبود
ی کندبلکهبیماریهایاعوارض
بیماری کمکنم 
غیرقابلجبراندیگریرادربدنفردتزریقشونده
ی کند .بهعنوانمثال برخی افراد قائل
ایجاد م 
به تئوری توطئه با انتشار تصویر یک اسکناس
استرالیاییدرتالشبرایگسترشاینایدههستند
کهطرحیاز ویروس کرونادر سال2017رویاین
اسکناسهانقشبستهاستوهم ه گیری کرونا
تنها فریبی بزرگ از سوی دولتهای دنیا برای
تحمیل وا کسیناسیون اجباری و کسب درآمد
شرکتهای بزرگ داروسازی است.
وا کسن ستیز ان چه میگویند؟
فعالیتهای آشکار جنبشهای ضد وا کسن
در غرب را میتوان از دهه  70میالدی دانست.
ل گیری جنبشهای ضد وا کسن گاه
پایه شک 
ریشه در باورهای سنتی و مذهبی ،گاه دالیل
غیرعلمی و خرافی و گاه انگیزههای اقتصادی
داشته و دارند .عالوه بر توهم توطئه و سوءظن
درخصوصنیتدولتهاواعتقادبهسودجویی
ودرآمدزاییشرکتهایوا کسنسازی کهپیشتر
بهآناشارهشد،برخیمخالفانوا کسنمعتقدند
بین وا کسیناسیون س ه گانه سرخک ،اوریون و
سرخجه ( )MMRو خطر ابتال به اوتیسم رابطه
مشخصی وجود دارد .ریشه چنین اعتقادی
به مقاله پزشکی اندرو ویکفیلد منتشرشده در
ی گردد.
سال۱۹۹۸درژورنالپزشکیلنستبرم 
اینپزشکبریتانیاییدراینمقالهمدعیچنین
ارتباطی شده بود که البته بعدها مشخص شد
ت کاریوجعلشده
دادههایاینمطالعهدس 
است لذا مقاله او از این ژورنال حذف شد و البته
مطالعات بعدی این ادعا را مردود اعالم کرد.
اما اثر این مقاله تأثیر خود را بر جوامع مختلف
گذاشت و حتی امروزه نیز صحبت آن در میان
است .همچنین گروهی از وا کسن ستیزان
خودمحصوالتتولیدیدارند کهمنافعحاصل
از فروش آنها با تولیدات بخش درمان رسمی
ی گیرد و بدون شک
کشورها در تعارض قرار م 
اقبالمردمدراستفادهازوا کسنمنافعاقتصادی
آنها را به خطر میاندازد.
با شروع کرونا و تالش دانشمندان جهان برای
ساخت وا کسنی در جهت مقابله با آن شاهد
موججدیدیازفعالیتجنبشهایضدوا کسن
در جهان هستیم که آینده جهان در مقابله با
این ویروس را با نگرانی مواجه کرده است .این
فعالیتهابهحدیرسیده کهشرکتفیسبوک
انتشار هرگونهتبلیغی کهبابیفایده،نا کارآمدیا
ناامننشاندادنوا کسنهایا کشندهدانستن
موادموجوددرآنهامردمرااززدنوا کسندلسرد
کندممنوعاعالم کردهاست.به گزارشیورونیوز
اطالعرسانی

تنها در فیسبوک  ۳۱میلیون کاربر ،گروههای
ی کنندو۱۷میلیوننفرنیز
ضدوا کسنرادنبالم 
حسابهاییباهمینمحتوادر یوتیوبدارند.
گفته میشود جنبشهای ضد وا کسن ساالنه
یک میلیارد دالر از طریق شبکههای اجتماعی
درآمد کسب می کنند و فعالیت آنها حدود
 ۹۸۹میلیون دالر درآمد نیز نصیب فیسبوک
و اینستا گرام کرده است.
در ایران نیز وا کسن همیشه مخالفان خود را
داشته است .شاید بتوان گفت ا کثریت این
مخالفان را طرفداران طب سنتی یا اسالمی
تشکیل میدهند که اعتقاددارند تزریق
وا کسن موجب ایجاد بیمار یهای دیگری
در افراد ازجمله سرطان میشود .هرچند
وزارت بهداشت در سال  96اعالم کرده بود؛
«درسیاستهایکلیسالمت،طبسنتیباعنوان
«طبسنتیایرانی»آوردهشدهو کلمهاسالمی
وجود ندارد» و در همان سال حسن قاضیزاده
وزیروقتبهداشتودرماندراینباره گفتهبود:
«برخی افراد یاد گرفتهاند به مسائلی که مطرح
ی کنندصبغهدینیدهندیاآنرابهمقاممعظم
م 
رهبرینسبتمیدهندوهرخالفواشتباهیرا
ی گویند
ی کنندمثالم 
تحتاینعنوانمطرحم 
وا کسیناسیونکارصهیونیستهاستیاسازمان
بهداشتجهانیدستاویزصهیونیستهاست.
طرح چنین مسائلی در قرن  ۲۱و در کشوری با
تمدن چندین هزارساله موجب حیرت است.
تعجب من از بزرگان جامعه پزشکی است که
چرا حرفی دراینباره نمیزنند  ».اما متأسفانه
همچنان افرادی هستند که در لباس دین و
تحت عنوان طب اسالمی و با اظهارنظرهای
غیرعلمی و خالف منطق بر پیکره دین ضربه
ی کنند .بارزترین نمونه این اظهارنظرها
وارد م 
ومخالفتهاباوا کسنرامیتواندر جدیدترین
ادعایعباستبریزیان،روحانیای کههوادارانش
او را پدر طب اسالمی مینامند مشاهده کرد.
وی در کانال تلگرامی خود مطالبی عجیب
در خصوصعوارضناشیاز تزریقوا کسن کرونا
منتشر کرده بود که با وا کنش شدید سازمان
نظام پزشکی همراه بود .وی در ادعای خود
افرادی که وا کسن میزنند را میکروچیپ
نامیده است که در دو سال آینده خواهند مرد.
در بخشی دیگری از این ادعاها میخوانیم:
« به کسانی که وا کسن میزنند نزدیک نشوید
زیرااینهامیکروچیپدارندودچارتغییرژنتیکی
شدندوازسنخانسانبودنخارجشدندومانند
ی کنند و ژن ایمان و
ربات کنترلشده عمل م 
اخالق و نجابت را از دست دادند و تمایل به
همجنسبازیپیدا کردند ».کیانوشجهانپور،
سخنگوی سازمان غذا و دارو در وا کنش به این
ن کهموضوعسالمت
اظهارنظراتوبااشارهبهای 
و دفاع از حقوق عامه مردم در میان است،
خواستار ورود دادستان و حتی دادستان ویژه
روحانیت بهعنوان مدعیالعموم به این ماجرا
شده بود .آیتاهلل رشاد ،تولیت مدرسه علمیه
امامرضا(ع)نیزدر وا کنشبهاینسخنان،آنرا
ن که
خالفعقل،شر عوعلمدانستهوبابیانای 
حکومتموظفاستاطبایجهالرا کهباجان
ی کنندبازداشت کند گفته «:کسانی
مردمبازیم 
ی که طبیب
ی کنند درحال 
که ادعای طبابت م 
نیستند در اصل باجان مردم بازی می کنند
و بدتر از آن این است که آنان بیایند و به اسم
طب اسالمی این اظهارات را بیان کنند این
جرم مضاعف است زیرا با این سخن اسالم را
ی که علم و دین تعارضی
ی کنند درحال 
بدنام م 
با یکدیگر ندارند» .
پیشتر نیز مینو محرز ،عضو کمیته علمی ستاد
کرونا در وا کنش به برخی اظهارات ضد وا کسن
گفتهبود«:برخی گروههادر کشورنیزضدوا کسن
ی گفتند
هستند کهافکار مالیخولیاییدارندوم 
باتزریقوا کسنبهدنبالواردکردنعناصریبه
بدنهستندونبایدوا کسنبهبچههاهمتزریق
شود کهاینمطالب،غیرعلمیونادرستاست
ی کشند» .
و اینها مردم را به بیراهه م 
در شرایط فعلی که تمامی کارشناسان حوزه
بهداشتودرماندنیاوا کسیناسیونراتنهاراه
کنترل ویروس افسارگسیخته کرونا میدانند،
قطعاجنبشهای ضد وا کسن با سخنان
بیپایهواساس،غیرعلمیوبعضاخرافهوانتشار
و گسترشآنهادرفضایمجازیافکارعمومیرا
متشنج کردهومردمرادر دوراهیوتردیدنسبت
بهتزریقوا کسنقرارمیدهند.وظیفهمتولیان
حوزه سالمت و بهداشت نهتنها برخورد با این
افراد بلکه آ گاهسازی جامعه از طریق دادن
اطالعات درست و علمی به آنان است.
اظهارنظرهای نادرست و ضدونقیض در
مجامع علمی
«سید علیرضا ناجی» ،رئیس مرکز تحقیقات
ویروسشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی بابیان این که امیدوار است جنبش
ضد وا کسن در کشور ما جدی نشود ،ارائه
اظهارنظرهای ضدونقیض و گاهی نادرست
توسط افراد در مجامع علمی و انتقال این
موضوعات به جامعه را دلیل بدگمانی مردم
در خصوص وا کسن دانسته و به «رسالت»
می گوید « :چنانچه بخواهیم بهصورت کلی

نگاه کنیم همیشه در دنیا یکسری افراد با
وا کسیناسیون مشکلدارند و آن را به دالیلی
همچون عقید ههای خاص مذهبی قبول
چ گونه محمل علمی
ندارند .البته این افراد هی 
نیز برای مخالفت خود ندارند .اما واقعیت این
است که دنیای بدون وا کسیناسیون را اصال
نمیتوان متصور شد .در حال حاضر بسیاری از
پیشرفتهایی کهدربهداشتدنیاحاصلشده،
مدیونانجاموا کسیناسیونعلیهعفونتهای
مختلفی است که در طول تاریخ به وجود آمده
و باعث نجات جان بسیاری از انسانها شده

سیدعلیرضا ناجی :امیدوار یم
جنبش ضد وا کسن در کشور ما
جدی نشود ،اما ارائه اظهارنظرهای
ضدونقیضو گاهینادرستتوسطافراد
درمجامععلمیوانتقالاینموضوعات
به جامعه باعث بدگمانی مردم در
خصوص وا کسن شده است

مسعو د یو نسیا ن  :فر د ی که
ی گویدوا کسنباعثهمجنسگرایی
م 
میشود ،شایعات بیاساسی را در این
ی کند ،در دنیای علم
خصوص پخش م 
اثربخشی وا کسن سالیان سال است
مشخصشده و برگشت به این عقاید
تأسفآور است
است.چنانچهبخواهیمدرمورد کشورخودمان
ی کنم گفتوگویمناسبی
صحبت کنیم،فکرم 
درمحافلعلمینسبتبهوا کسنهایمختلف
کوویدشکلنگرفتهوبعضااطالعاتضدونقیض
و در بسیاری از موارد نادرست به مردم منتقل
کردند و این باعث بدگمانی شده است».
وی وا کسیناسیون را در شرایط فعلی تنها راه
ی کند « :با توجه به اضطراری
دانسته و عنوان م 
کهوجودداردوتغییراتهرروزهویروسدرجامعه
و تلفات این بیماری اعم از گرفتن جان افراد و
عوارضدیگرواینموضوع کهمانمیتوانیمدل
بهایجادایمنیدرجامعهازطریقعفونتطبیعی
ببندیم ،وا کسیناسیون تنها راه است».
مخالفان وا کسن به فکر سالمت مردم
نیستند
ن که کسانی کهباوا کسنمخالفت
ناجیبابیانای 
ی کنندبهفکرسالمتجامعهنیستند،برخورد
م 
ن گونهافرادراخواستار شدهو
جدیوقاطعباای 
ی کند« :در مورد تأثیر داروها که وا کسن
بیان م 
نیز جزوی از آنهاست باید کارکرد بالینی و
آزمون بالینی آنها را در نظر بگیریم .این آزمون
بالینی با همین کارآزمایی های بالینی که در
ی گیرد مشخص خواهد
مورد وا کسن صورت م 
شد.اینموضوعدر موردهرگونهعلمیازجمله
ی کنند میتوانند
طب سنتی و غیره که ادعا م 
درزمینهپزشکی تأثیر بگذارند صادق است و
باید کارکردداروهایادعاییخودراازنظرعلمی
به اثبات برسانند .اینیک موضوع مشخص
است و شکی در آن نیست .من فکر می کنم
ی کنند به فکر
کسانی که با وا کسن مخالفت م 
سالمت مردم نیستند و این جای تأسف دارد.
ن گونه افراد در
زمانی که ما اجازه میدهیم ای 
رسانههای متعددی که وجود دارد بهراحتی
اظهارنظر کنند و بابت گفتههای خود مورد
بازخواست قرار نگیرند ،بهنوعی آزادی عمل
پیدا کرده و این کار را تکرار می کنند .به نظر
من در این مورد باید برخوردها بسیار جدی
ی گوید
ن که فالن فرد در طب سنتی م 
باشد .ای 
کسانی که وا کسن زدند باعث تغییراتی در آنها
ازجمله همجنسگرایی شده است ،آدم را به
خندهوامیدارد .به نظر من باید برخورد قاطع
یصورت گیردو
باچنیناظهارنظرهایغیرعلم 
چنانچهبرخوردینشوداینموضوعادامهپیدا
ی کند و متأسفانه موجب میشود ،سالمت
م 

جامعهبهخطربیفتدواینظلمبهجامعهاست.
ی کنم بدنه طب سنتی آنقدر
از طرفی فکر نم 
غیر منصف باشند که چنین اظهارنظرهایی
کنند .آنچه بسیار مهم است همان ارتباط بین
مجامع رسمی تصمیم گیرنده با ملت است.
زمانی که این ارتباط بهطور مناسبی صورت
نگیرد و از طرفی رسانهها و صداوسیما نیز به
وظایفخوددراینزمینهبهدرستیعملنکنند،
افراد ناصواب از شکاف به وجود آمده استفاده
ی کنند و با اطالعات نامربوط
کرده ،اظهارنظر م 
ی کنند» .
آن خألها را پر م 
عوارض وا کسنهای موجود بسیار كمتر
از عفونت طبیعی است
رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص فرآیند
ی گوید«:تمام
کارآزماییوا کسنهایموجودم 
وا کسنهایی که چه از مجامع بینالمللی
معتبر و چه از سازمانهای بهداشتی و درمانی
خود کشورهای سازنده تا کنون مجوز مصرف
گرفتند،همهمجوز اضطراریدریافت کردهاند.
درواقع میدانیم به علت شرایطی که ا کنون در
آن قرار داریم وا کسنها تمام مراحل را بهطور
صددر صدنگذراندهاند.اینیکواقعیتاست
اما آزمونهایی که در فازهای  1و  2و 3بهصورت
سریعدرنظر گرفتهشدهراپشتسر گذاشتهاند.
البته تجربه و تکنولوژی فعلی نیز ممکن است
اجازه این کار را به ما بدهد اما به هر صورت
بر اساس اطالعاتی که از کارآزماییهای بالینی
1و 2و  3موجود است ،چنانچه وا کسنهای
فعلی محصوالتی بودند که جان انسانها را
بهخطرمیانداختندمطمئنابهآنهامجوزداده
نمیشد .این نکته را نیز باید در نظر داشت که
هیچ وا کسن یا دارویی بدون عوارض نیست.
حتی وا کسنهایی که چندین سال بر روی
آنها کارشده است ،چرا که ممکن است تولید
یک وا کسن  4تا  5سال طول بکشد؛ خالی از
عوارضنیستند.در کلوا کسنهایی کها کنون
ی کنیم عوارضشان بسیار نادر و
داریم مصرف م 
نسبت به عفونت طبیعی کمتر است .در حال
حاضر بهغیراز موضوع مرگومیر ناشی از این
ویروس که بسیار مهم است و هرروزه در دنیا
ی گیرد ،عوارض
جان انسانهای بسیاری را م 
ناشی از این بیماری را نیز باید در نظر گرفت.
عالوه بر اینها ایمنی حاصل از عفونت طبیعی
ممکناستچندانپشتافرادنایستدوباعث
محدود کردن گردش بیماری یا حتی عفونت
مجدد در برخی موارد نشود .ما مبحث گردش
ویروس و تغییرات آن راداریم و باید هر طور
که شده جلو این موضوع را گرفت که یکی از
راهحلهای مهم آن وا کسن و ایجاد ایمنی
جمعی با آن است».
برخی اظهارنظرها از روی جهل است
مسعودیونسیان،استاداپیدمیولوژیدانشگاه
علوم پزشکی تهران با اظهار این که برخی از
مخالفتها در خصوص وا کسن از روی جهل
ی گوید«:فردی که
ی گیردبه«رسالت»م 
صورتم 
ی گویدوا کسنباعثهمجنسگراییمیشود،
م 
گرچهمحکومشدولیبعدبهخارجاز کشوررفتو
ی کند.البته
مجدداشایعاتبیاساسیرامطرحم 
دراینمیانعدهاینیزدنبالمنافعشخصیخود
هستند .درهرصورت در دنیای علم ،اثربخشی
وا کسن سالیان سال است مشخصشده و ما
و فرزندانمان تجربه فواید آن راداریم ،بنابراین
ن که
برگشتبهاینعقایدتأسفآوراست.اماای 
این افراد یا گروهها چه انگیزههایی دارند باید از
خودآنهاپرسید کهمنطقوشواهدشانبرای
چنین اظهارنظرهایی چیست؟ »
مدعیالعموم باید در خصوص اظهار
نظرهای غیرعلمی ورود کند
این اپیدمیولوژیست در خصوص پیامدهای
گسترشجنبشهاییموسومبهضدوا کسندر
ی کند « :عدهای از مردم ممکن
جامعه عنوان م 
است بهواسطه اعتمادی که به متولیان این
جنبشهادارندفریببخورندوآسیبببینند.ا گر
مابایکبیماریغیروا گیرطرفبودیم،منچندان
نگرانافرادی کهاینتفکررانشرمیدهندنبودم
زیراهرفردیمیتواندبرایسالمتخودتصمیم
بگیرد ،اما مشکل اصلی این است چنانچه من
وا کسننزنمدیگراننیزآسیبمیبینند.بهنظرم
در اینجامدعیالعمومبایدورود کردهوبا کسانی
که این حرفها را اشاعه میدهند برخورد کند
زیرا اینجا دیگر صحبت ضرر شخصی نیست.
موضوعوا کسنمثلمصرفغذایناسالمنیست
که فردی بگوید به کسی مربوط نیست که من
غذای چرب و پرکالری بخورم یا رژیم کمتحرک
بگیرم و به سبب این موارد دچار بیماری قلبی
شوم ،حال بماند که چنین رفتاری کامالهم
شخصی نیست و درنهایت بیمه باید خسارت
این فرد را بدهد اما در اینجا گرچه سالمت سایر
افراد جامعه مستقیمابه مخاطره نمیافتد ،اما
وا کسن نزدن عالوه بر آسیب مستقیم به خود
ی کند.
فرد،سالمتجامعهرانیزباخطرمواجهم 
چنانچه افراد ضد وا کسن دلیل موجهی دارند،
دالیلشانشنیدهشودوا گردلیلموجهیندارند
برخورد قاطع با آنها صورت بگیرد .همچنین
گاهیبرخیافرادتریبوندارامافاقددانش کافی،

اظهارنظرهای واکسنی مبتنی بر دادههای علمی

م گیری در مورد وا کسیناسیون در
ا کنون متولی تصمی 
ایرانوزارتبهداشتاست کهوا کسنرابرایمردمایران
ی کند .ممکن است نسبت به برخی مسائل
انتخاب م 
اشکاالتی داشته باشیم اما این اشکاالت و صحبتها
چ گاه نباید در صحن جامعه وارد شود .باید در یک
هی 
فضای مناسب و آرام این گفتوگوها صورت بگیرد و
بهصورتهیجانزدهنباشد.بهطورمثالدرموردوا کسن
اسپوتنیک–ویافرادوسازمانهاومخصوصاسازمان
نظام پزشکی باید صبر میداشتند و زمان میدادند تا
ی کردند.
نتایج منتشرشده و شتابزده اظهارنظر نم 
هرچند ما میتوانستیم بر اساس گزارشهایی که
از این وا کسن بود تصمیم بگیریم که آیا این وا کسن
میتواند مناسب باشد یا خیر و حتماوزارت بهداشت
نیزبرایانتخاباینوا کسنمطالعاتیصورتدادهبود.
همین چند روز پیش دکتر فاوچی که شخصیت علمی
بسیار بزرگی است در مورد وا کسنها ازجمله وا کسن
ی که
اسپوتنیک – وی صحبت کردند .از طرفی هنگام 

اطالعاتمناسبرادر زمانخودبهافرادندهیم،بدون
شک موجب بدگمانی و شکل گیری اظهارنظرهای
غیرعلمیدرجامعهمیشود؛ماجزومعدود کشورهایی
در منطقه هستیم که وا کسنسازی انجام میدهیم
و اصالبرنامههای سالمت در ایران بر اساس وا کسن
باتکیهبرتولیداتداخلیخودماصورت گرفتهاست.دوم
ن که با توجه به نتایجی که از وا کسن به دست میآید
ای 
باید اظهارنظر کنیم ،در غیر این صورت میتواند باعث
خسران در جامعه شود .ما تنها باید بر اساس اطالعات
علمی کهازوا کسنهاوداروهابهدستمیآید،اظهارنظر
داشته باشیم و انتخابشان کنیم.
همچنینمادر حالحاضرانتخابهایزیادینداریم.
مگر ا کنون چند وا کسن در دنیا موردپذیرش قرارگرفته
و نتایجش بهدستآمده است؟ عوارض وا کسنهایی
که ا کنون نتایجشان را میبینیم و مورد تأيید مجامع
بینالمللی یا مجمع ملی کشور سازنده قرارگرفتهاند،
براساساطالعاتی کهوجوددارد،بسیار کمتراز فوایدی

است کهباتزریق کردنوا کسنبهافرادجامعهبهدست
میآید .وزارت بهداشت باید بیشتر در ارتباط با مردم
باشد ،خألهای موجود را پر کند و این اطمینان را برای
مردمحاصل کند کهتصمیمی کهبرایآنها گرفتهشده،
تصمیم مناسب و درستی بوده است .نکته مهم دیگر
ایناست کهماحتمابایددر موردوا کسیناسیونساعی
باشیموافرادراتشویقبهتزریقوا کسن کنیمچرا کهتنها
با پوشش باالیی از وا کسن است که ایمنی جمعی در
جامعه به وجود میآید و باعث کنترل بیماری و کاهش
بسیار زیاد گردش ویروس در جامعه میشود.
مهمترین عامل در اطمینان بخشی به افراد جامعه،
شفافیت است ،هر زمان ما بهاندازه کافی شفافیت
ی کنندوهرزمانشفافیت
داشتهباشیممردماعتمادم 
را کنار بگذاریموتصمیمات(ولودرست)راپشتدرهای
م گیریهایخودرابهشکل
بستهبگیریموفرآیندتصمی 
کامالشفافبهمردمتوضیحندهیم،آرامآرامبهاطمینان
جامعه لطمه وارد میشود.

ی کنند که واقعا جای تأسف
اظهارنظرهایی م 
دارد.بهعنوانمثالزمانی کهیکهنرمندراجعبه
ی کندوصحبتازغلط
مسائلپزشکیصحبتم 
ی کند،
بودنتعطیلیسینماوسایرفعالیتهام 
واقعا باید هم برای او و هم برای رسانهای که
حرف یک آدم غیرمسئول و غیر متعهد را منتشر
ی کهعلمایجامعه
ی کندمتأسفباشیم.وقت 
م 
صحبت نکنند و راه ارتباطی و تریبون مناسبی
نداشته باشند ،میبینید مثالیک فیلمساز
به خود جرئت میدهد و راجع بهسالمت نظر
میدهد و رسانهای هم آن را پخش می کند.
بههمیندلیلمنمعتقدهستمدر مسائلی که
صحبتجانمردمدرمیاناستنبایدتعلل کرد
و حتماباید مدعیالعموم و دادستانی به چنین
قضایایی ورود کنند» .
منافع وا کسن از عوارض احتمالی آن
بیشتر است
ن که هیچ مادهای عاری
یونسیان با اشاره به ای 
از خطر نیست ،اظهارنظر در خصوص عوارض
ناشیازوا کسنهایساختهشدهدر کشورهای
مختلف را تنها از طریق روش آماری ممکن
میداند و می گوید « :پاراسلسوس دانشمند
اتریشی قرن  16و پدر علم سمشناسی معتقد
است هیچ مادهای عاری از سمیت نیست و
«دوز» تعیین کننده سمیت است .چنانچه
فردی روزی  20لیتر آب بنوشد مطمئن باشید
مسمومیتبهآبپیدا کردهودرنهایتمیمیرد.
یا ا کسیژن را که تضمین کننده حیات است
ا گر بیشازحد به فردی بدهید ،مسمویت به
ی کندوعوارضجدیایبرایش
ا کسیژنپیدام 
ایجاد میشود .بنابراین دو نکته را حتما باید
مدنظرداشتهباشیم:اول:فوایددربرابرمضرات
ودوم:میزانمصرف.تنهادارویی کهبیاثراست

در صورت مصرف زیاد فاقد مسمومیت خواهد
بود؛ اما مطمئن باشید هر دارویی که اثر داشته
ی کند.
باشد ،دوز باالی آن مسمومیت ایجاد م 
ی گویند
گاهی برخی افراد مدعی طب سنتی م 
کهترکیبات گیاهیحتیچنانچهاثرهمنداشته
باشند ضرر ندارند .اینیک ادعای بیپایه و
اساس است .هر چیزی که بخواهد تأثیراتی
داشته باشد ،در صورت مصرف بیشازحد و یا
نابهجا مضراتی نیز خواهد داشت .مهمترین
نکتهاین است که با یک نگاه علمی و آ گاهانه
منافع و مضرات را در نظر بگیریم .نکته دیگر که
بسیار مهم است و مردم بهاندازه کافی به آن
ی کنند این است که ا گر من مادهای
توجه نم 
استفاده کردم و عارضهای ایجاد شد ،چگونه
میتوان مشخص کرد که آن عارضه مربوط به
مادهمصرفشدهبودهاست؟فرض کنیدفردی
امروزصبحانهنانوپنیربخوردوبعدازظهرسکته
کند ،آیا کسی میتواند بگوید نان و پنیری که
خوردی باعث سکته شده است؟ ما فقط با
یکروشآماریمیتوانیمجواباینپرسشرا
بدهیم.یعنی کسانی کهاین کار را کردندبهطور
متوسط چند درصدشان این عارضه را تجربه
کردندو کسانی کهاین کار رانکردندچنددرصد.
مطالعاتی که تابهحال در کشورهای مختلف
بررویتماموا کسنهاانجامشدهاستافزایش
عارضه جدی نسبت به جمعیت عمومی را
ن که گفته میشود یک نفر
نشان ندادهاند .ای 
وا کسن زد و بهعنوانمثال غش کرد یا حتی
فوت کرد ،باید گفت اصوالدرصدی از افراد
جامعه هر پیامدی اعم از سکته ،فوت و غیره را
ی کنند .چنانچه
طی مدت مشخصی تجربه م 
به  10هزار نفر سالمند وا کسن را تزریق کنید و
دوماهبعدبهسراغشانبرویدممکناستچند

نفر از این افراد فوت کرده باشند و این طبیعی
است و الزامانمیتواند به وا کسن مرتبط باشد.
ف کننده یک دارو
لذا هر عارضهای که در مصر 
یا وا کسن میبینید نمیتوانید آن را به دارو یا
وا کسن مربوطه منتسب کنید و باید ببینید
درصد افرادی که آن دارو و وا کسن را دریافت
کردهوپیامدیمثلمرگراتجربه کردهاندبیشتر
از افراد عادی جامعه بودهاند یا خیر .چنانچه
بیشتر نبود ،این عارضه را به مصرف آن دارو
یا وا کسن منتسب نمی کنیم .تازه ،چنانچه
ثابت شد دریافت وا کسن یا دارو عوارضی فراتر
ن که
از حد مورد انتظار دارد ،باید برویم سراغ ای 
آیا کفه ترازوی منافع بیشتر از مضرات است
یا خیر .بهعنوا نمثال ا گر مشاهده شد به
درصدی از افراد در اثر دریافت وا کسن شوک
دست میدهد ،درصدی عوارض جدی مثل
کهیردارندودرصدیدچار مرگمیشوند،باید
ببینیم کفهترازوبهشکلواضحیبهسمتمنافع
است یا مضرات .یعنی چنانچه مثالتعدادی از
 20هزارنفری که وا کسن زدند مبتالبه عوارضی
شوند و حتی فوت کنند و تعداد این عوارض و
یا حتی فوت ،بیشازحد مورد انتظار هم باشد،
باید دید ا گر این تعداد وا کسن نمیزدند چند
نفرشان فوت می کردند یا مبتالبه فرم بسیار
شدیدبیماریمیشدندوحال کهوا کسنزدهاند
اینمیزانچهقدر بودهاست.ا گرعوارضبیشتر
از فواید باشد قطعاآن وا کسن مورداستفاده
ی گیرد .حتی ا گر عوارض بیشتر نباشد
قرار نم 
اما منافع نیز بهطور قابلمالحظهای بیشتر از
ی کنیم و چنین
عوارض نباشد باز ما احتیاط م 
م گیری
ی کنیم .هنر تصمی 
وا کسنی را تجویز نم 
یک مدیر بهداشتی زمانی مشخص میشود
که در شرایطی که هر دو طرف معادله عوارض

دارندتصمیمدرسترابگیردوگرنهاتخاذتصمیم
در شرایطی که یک دارو یا وا کسن فقط فایده
داشته باشد و عاری از هر نوع عوارضی باشد،
تصمیم گیری و مدیریت شرایط کار سادهای
میشود ،ولی متأسفانه در دنیای واقعیت هرگز
با چنین حالتی مواجه نیستیم .نکتهای که
درموردوا کسنهایتأيیدشده کروناوجوددارد
ایناست کهماهنوز در مطالعاتمربوطبهاین
وا کسنها ندیدهایم عوارض جدی (غیر از تب
یا درد مختصر محل تزریق) بیشتر از حد انتظار
باشدو ثانیامنافع وا کسن آنقدر فراتر از این
عوارضاست کهاصالتردیدیدر مورداستفاده
از وا کسن باقی نمیماند».
وا کسن ،یک ضرورت است
ایناستاددانشگاه،وا کسیناسیون کووید19را
باتوجهبهمرگومیروعوارضناشیاز بیماری،
ن کهطولمدتاثربخشیآنچهمیزان
فار غازای 
باشد ،یک ضرورت دانسته و بیان می کند:
«مطالعات انجا مشده روی وا کسنهای
ساختهشده برای کرونا نشان دادهاند آنها
حداقل تا چندین ماه تأثیر دارند و هزینهای
که ما ا کنون برای بیماری پرداخت می کنیم
اصالقابلمقایسهباهزینههایتولیدواستفاده
از وا کسن نیست .فردی که امروز در معرض
خطر ابتال به کرونا و مرگ از آن قرار دارد را باید
همین امروز مورد محافظت قرار دهیم ،فار غ
ن که آیا این محافظت مادامالعمراست یا
از ای 
یکسالدیگربایدوا کسنراتکرار کند.البتهبرای
اتخاذ این تصمیم باید به هزینهای که برای
محافظت این فرد میپردازیم نیز توجه کنیم.
حتیهزینه گرانترینوا کسنهایتولیدشده
برای پیشگیری از کرونا بهاندازه هزینه یک روز
بستری در آی سی یو نیست».

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک نوبت دوم
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر ،عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک ) به شماره
2099090549000015رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانوبازگشایی
پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  99/11/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12روز سه شنبه تاریخ 99/11/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز یکشنبه تاریخ 99/12/10
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  16 /30روز دوشنبه تاریخ 99/12/11
ه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
اطالعات تماس دستگاه مناقص 
الف :آدرس سیرجان بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن03442338102 -3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/25
خ ش 99/11/18

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان نوبت دوم
سازمانسیما،منظروفضایسبزشهریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر،عملیاتآبرسانیبهفضایسبزباتانکرآبرسان)بهشماره2099090549000016
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  99/11/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12روز سه شنبه تاریخ 99/11/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز یکشنبه تاریخ 99/12/10
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  16روز دوشنبه تاریخ 99/12/11
ه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
اطالعات تماس دستگاه مناقص 
الف :آدرس سیرجان بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 3 -42338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/25
خ ش 99/11/18

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی سواری
جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمان های تابعه

نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( شر ح مختصر :تامین  25دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و
سازمان های تابعه) به شماره  2099005674000094را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران ( دارای پروانه اعتبار دار از سازمان حمل و نقل درون شهری) و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/11/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 99/11/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/6
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  16روز شنبه تاریخ 1399/12/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034 -41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/25
خ ش 99/11/18

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

