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مهدکودک ها تنها مجاز به 
ثبت نام هستند

مــور  ا مدیــرکل 
کــودکان و نوجوانــان 
ســازمان بهزیســتی 
کشور با بیان اینکه فقط 
بازگشایی بخش اداری 

مهدهای کودک امکانپذیر شــده است، گفت: به 
دلیل خطرات جانی ناشــی از بیماری کووید 19، 
مهدهای کودک به هیچ عنــوان مجاز به پذیرش 
کودک نیستند. سعید بابایی در خصوص بخشنامه 
بازگشایی محدود مهدهای کودک  گفت: مطابق 
بخشنامه ســازمان بهزیستی کشــور، بازگشایی 
بخش اداری مهدهای کودک از روز چهارشــنبه 
10 اردیبهشــت ماه جهت ثبت نام و آماده سازی 
مهدهای کودک امکان پذیر شده است. وی با بیان 
اینکه حضور مدیر و مسئول فنی مهدهای کودک از 
تاریخ ابالغ بخشنامه در مهدکودک جهت ضدعفونی 
کردن مهدکودک، ایجاد تمهیدات بهداشتی الزم، 
هماهنگی ارائه آموزش های مجــازی، آغاز ثبت 
نام سال جدید و آموزش پرسنل قبل از بازگشایی 
امکانپذیر است، اظهار کرد: براساس این بخشنامه، 
درصورت لزوم، نیروی انســانی جهت انجام امور 
اداری با حداکثر دو سوم نیروی اداری، خدمات فوق 

را انجام می دهد.
    

 پیش بینی برگزاری 
کالس های جبرانی

معــاون آمــوزش 
ابتدایی وزارت آموزش 
و پــرورش ضمــن ارائه 
توضیحاتــی پیرامون 
نحوه ارزشیابی پایانی از 

دانش آمــوزان دوره ابتدایی گفت کــه برگزاری 
برنامه های جبرانی برای اطمینان از فراگیری کامل 
سه مهارت پایه ای خواندن، نوشتن و حساب کردن 
در ابتدای ســال تحصیلی آینده پیش بینی شده 
است. رضوان حکیم زاده درباره نحوه ارزشیابی های 
پایانی دوره ابتدایی گفت: برای دانش  آموزان دوره 
ابتدایی طبق دســتورالعمل تهیه شده و جلساتی 
که در شــورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد 
ارزشــیابی کیفی - توصیفی و بر پایه ارزیابی معلم 

انجام خواهد شد.
    

 جلوگیری از ورود افراد 
بدون ماسک به مترو از امروز

مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری متــروی 
تهران از عرضه ماســک 
با قیمت مناسب در ۲۵ 
ایســتگاه مترو خبر داد 

و گفت: از روز شــنبه از ورود افراد بدون ماسک در 
مترو جلوگیری می شــود. فرنوش نوبخت با اشاره 
به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجباری 
شدن استفاده از ماسک در مترو، اظهار کرد: شرکت 
بهره برداری مترو در همین راســتا از روز شنبه 13 
اردیبهشــت ماه 99 در مرحله اول در ۲۵ ایستگاه 
منتخب که جمعیت بیــش از ۵00 هزار نفر در آن 
تردد می کند اقدام به عرضه ماسک با قیمت مصوب 
خواهد کرد. وی تصریح کــرد: این کار با محوریت 
وزارت صمت، شهرداری تهران و معاونت حمل ونقل 
ترافیک شهرداری تهران و با همکاری اتاق اصناف 
تهران و اتحادیه پوشــاک تهران در ایستگاه های 
تهران )صادقیه(، کرج، گلشهر، امام خمینی)ره(، 
شهر ری، پانزده خرداد، تئاتر شهر، میدان آزادی، 
بیمه، آزادگان، میدان محمدیه، شادمان، سعدی، 
فرهنگسرا، فردوسی، خیام، پایانه جنوب، جوانمرد 
قصاب، میدان انقالب اسالمی، حسن آباد، شهدای 
هفتم تیر، شهید نواب صفوی، دروازه دولت، میدان 

شهدا و سبالن اجرا می شود.
    

طرح ترافیک فعال اجرا نمی شود
مدیر ســاماندهی محدوده طرح های ترافیکی 
شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح 
ترافیک در پایتخت توضیحاتی داد. عمار سعیدیان 
فر مدیر ســاماندهی محدوده طرح های ترافیکی 
شهرداری تهران گفت: اجرای طرح ترافیک به شکل 
جدید و با بسته پیشنهادی شهرداری و شورای شهر 
تهران منوط به تصویب در ستاد مقابله با کرونا ی شهر 
تهران است. وی افزود: اگر ستاد مقابله با کرونا با بسته 
پیشنهادی موافقت و آن را تصویب کند، این طور 
نیست که ما بخواهیم ظرف مدت یک یا دو روز آن را 
اجرایی کنیم و نیاز به زمان یک هفته ای دارد. مدیر 
ساماندهی محدوده طرح های ترافیکی شهرداری 
تهران گفت: ستاد مقابله با کرونا  می تواند در زمان 
تصویب بسته پیشنهادی شورای شهر و شهرداری 
تهران، برای کنترل ترافیک پایتخت یکی از بند های 

آن را تصویب نکند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ویروس وهم ناک کرونا چندین ماه 
است که بر ایران و جهان سایه گسترانده 
و در این مدت در کنار بیماری و مرگ 
تعداد قابل توجهی از انسان ها؛ ترس، 
قرنطینه، تنهایی، خشونت، افسردگی، 
بیکاری، فقــر و ... نیز زندگــی افراد را 
تحت تاثیر خــود قرار داده اســت، به 
طوری که بسیاری به دنبال پاسخ به این 
پرسش هستیم که چه زمانی می توانیم 
از چنگ این پاندمــی خالصی یابیم و 

روال سابق زندگی را از سر بگیریم.
در بسیاری از کشورهای دنیا، چه 
آنها کــه قرنطینه با جدیــت در حال 
اجراست و چه کشورهایی چون ایران 
که قرنطینه نه از اجبــار که به توصیه 
چند هفته ای به اجرا در آمده، نگرانی 
از ابتال و شیوع گســترده در بین مردم 
وجود دارد و تمام مناسبات اجتماعی و 
اقتصادی تحت تاثیر وجود این ویروس 

قرار گرفته است.
در این میان دولت ها به شــدت به 
دنبال راهی هســتند کــه بتوانند در 
مقابله با بحران شــیوع کرونا بهترین 
عملکرد را داشته باشند. راهکاری که 
در آن، هم چرخ هــای اقتصاد بچرخد 
و هم افراد کم کم بــه زندگی معمولی 

خود بازگردند.
از آنجایی که بهره برداری از واکسن 
موثــر این ویــروس زمان بر اســت و 
ممکن است بیش از یک سال به طول 

بینجامد، این پرسش مطرح می شود 
که چگونه مــردم می توانند در اماکن 
عمومی همچون محل کار یا مدرســه  
و دانشــگاه  و... حضور داشته باشند و 
در واقــع روال عادی زندگی را از ســر 
بگیرند؟ در پاسخ به این پرسش برخی 
به تست آنتی بادی اشاره دارند؛ یک نوع 
آزمایش خون که تعییــن می کند آیا 
فرد به ویروس کرونا آلوده بوده اســت 
یا نه؟ تستی که برخی از صاحبنظران 
معتقدند در صورت اجــرای صحیح 
و گســترده آن، دولت هــا می توانند 
محدودیت ها را کم و کشورهای خود 

را به سیاق سابق بازگردانند.
وضعیت کرونا در ایران

گرچــه براســاس آخریــن آمار 
ســخنگوی وزارت بهداشت مجموع 
بیماران کووید19 در کشور تاکنون به  
9۵ هزار و ۶۴۶ نفر و تعداد جانباختگان 
از ایــن بیماری به۶091 نفر رســیده 
اســت و آمار ابتال رو به کاهش است، 
اما برخی از کارشناسان بهداشتی این 
کاهش را نشــانه شروع شکست کرونا 
نمی دانند و معتقدند این آمار می تواند 
تغییر و روند ابتال در صورت گسترش 
فعالیت های اجتماعی و آمدوشــدها 
افزایش یابد. حتــی در روزهای اخیر 
نیز بارها مسئوالن بهداشتی نسبت به 
عادی شــدن فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی هشدار داده و گفته اند، آمار 
کرونا در برخی شهرها دوباره افزایش 

پیدا کرده است. 
از سوی دیگر این بیماری در چند ماه 
گذشته با تغییرات محسوسی در بروز 

عالئم همچنان به حیات سرسختانه 
خود و تهدید جان آدمی ادامه داده، به 
طوری که به تازگی متخصصان پوست 
پنج عارضه پوســتی مرتبط با شیوع 

کروناویروس را شناسایی کرده اند.
 آزمایش پادتن 

می تواند مناسب باشد؟
نگاهی به اخبار مرتبــط با داروها 
و واکســن و آزمایش های تشخیصی 
ویــروس کرونــا نشــان می دهــد، 
دانشــمندان و دولت هــا و حتــی 
ســرمایه داران بزرگ دنیا مجدانه در 
حال فعالیت برای کشف، تولید و عرضه 
روشی هستند که شر ویروس کرونا را از 

سر بشریت کم کند.  
در همیــن باره مهرداد اســپهبد، 
متخصص اپیدمیولــوژی می گوید: 
»در ماه های گذشته در سراسر جهان 
در حوزه تشخیص کرونا تعداد زیادی 
تولید مختلف   وجود داشــت که همه 
آنها در دو گروه تقسیم می شدند؛ گروه 
اول تشــخیص افراد بیمار بود. یعنی 
فردی که ویروس کرونا را در بدن خود 
دارد و می تواند عامل ســرایت آن به 
دیگران باشد و گروه دوم آزمایش های 
سرولوژیک که تشخیص می دهد آیا 
یک فرد در گذشــته به ویروس آلوده 
شده و پادتن یا آنتی بادی آن را در خون 

خود دارد یا خیر؟«
با کمک تســت آنتی بادی یا همان 
پادتن می توان تشخیص داد چه افرادی 
به این ویروس مبتال شده اند و بدن آنها 
در برابر این ویروس با ترشــح به اندازه 
آنتی بادی مقاوم شده است. حسن این 

آزمایش این است که حتی افرادی که 
کوچکترین عالمتی از این بیماری را 
بروز نداده اند ولی به آن مبتال بوده اند 
نیز قابل شناسایی هســتند و به این 
ترتیب می توانند به فعالیت گذشــته 

خود بازگردند.
بر اساس آخرین تحقیقات منتشر 
شده بدن فرد مبتال، پس از تقریبا 10 
روز شروع به ساخت پادتن علیه ویروس 
می کند. در این آزمایش باید یک نمونه 
کوچک خون فرد )فقــط چند قطره( 
در محلول خاصــی در البراتوار مورد 
آزمایش قرار داده شود.گرچه عیب این 
تست این است که در مراحل آغازین 
بیماری بی فایده است و به همین دلیل 
برای شناســایی مبتالیان و قرنطینه 
و درمان آنها اســتفاده  نمی شود، اما 
می تواند پاسخی باشد به این پرسش که 
چه تعداد از مردم به این ویروس آلوده  و 
ایمن شده اند و حال می توانند راحت تر 
درخصوص بازگشــت به فعالیت های 

اجتماعی خود تصمیم گیری کنند؟

ایــن متخصــص اپیدمیولــوژی 
می افزاید: »گرچه مــواردی از ابتالی 
دوبــاره افراد به این ویــروس گزارش 
شده، اما تحقیقات قابل استناد نشان 
می دهد افرادی که بدنشــان به میزان 
کافی پادتن تولید کرده نسبت به این 
بیماری ایمن هســتند. این روش در 
کشورهایی مثل نیوزلند، آلمان، کره 
جنوبی سنگاپور و ... که در مقابله با این 
ویروس موفق بوده اند، اســتفاده شده 
است«. به گفته او تشخیص این افراد 
کمک می کند که همه مردم مجبور به 
قرنطینه نباشند و افراد مصون شده در 

برابر کرونا مشخص می شوند.
تست آنتی بادی در ایران

بســیاری از کشــورها اقداماتی را 
برای گسترش تولید و استفاده از این 
تســت آغاز کرده اند. اواخر فروردین 
نیز ســخنگوی ســتاد ملی مدیریت 
کرونا خبر داد که  تســت شناســایی 
آنتی بادی کووید 19 و تســت سریع 
کرونا بر اساس شناسایی آنتی بادی در 
ایران تولید شد و به زودی در دسترس 
قرار می گیرد. کیانــوش جهانپور در 
یادداشــتی در فضای مجازی نوشته 
بود: »با تالش فناوران و شــرکت های 
دانش بنیــان ایرانی به زودی تســت 
شناســایی آنتی بــادی کووید-19 و 
تست سریع کرونا براساس شناسایی 
آنتی بادی، در دسترس خواهد بود. این 
روش های تشخیص سریع، کم هزینه و 
فراگیر، اجرای مرحله ای فاصله گذاری 
هوشمند را در هفته های آتی تسهیل 

خواهد کرد«.
 چندی پیش نیز سعید نمکی، وزیر 
بهداشت در جلسه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گفته بود که تست آنتی بادی را در 
شهر هایی مانند گیالن و قم، مکان هایی 
که شیوع ویروس کرونا بیشتر است و 
همچنین پرسنل بیمارستان هایی که 
ارتباط زیادی با بیماران کرونایی دارند، 

آغاز کرده است.
در همین باره منابــع آگاه از انجام 
این تســت در یکی از بیمارستان های 
تهران خبر می دهند. تســت هایی که 
نشان می دهد در دوره شــیوع کرونا 
حدود 90 درصد پرسنل و کادر درمان 
این بیمارستان به ویروس کرونا مبتال 
شــدند. این در حالی است که بخش 
زیادی از آنهــا از ابتالی خود بی اطالع 
بودند. به گفته کارشناسان مطالعات 
روی ایــن آزمایش ها در صورت دقیق 
بودن این امیدواری را ایجاد می کند که 
در حال حاضر بسیاری از کادر درمان 
ما به این ویروس ایمن شده و در نتیجه 
شاهد کاهش ابتال و تلفات در این گروه 

خواهیم بود.
انجام تست اتالف هزینه

در این میان برخی چندان نیز با این 

تست موافق نیستند، ایرج حریرچی 
چندی پیش گفته بــود: »باید توجه 
داشت که این تست ها را باید در جای 
درستی اســتفاده کرد، این تست ها 
می تواند مطالعات علمی درباره انتشار 
ویروس در یک جامعه و میزان ابتالی 
افــراد را در جامعه مشــخص کند و 
این آمار ها از طریــق انجام طرح های 

تحقیقاتی میسر خواهد بود«.
معاون کل وزارت بهداشــت گفته 
بود: »برخی آنتی بادی ها نشان از ابتال 
به بیماری است، اما نشــان از ایمنی 
نیســت و درباره کووید 19 در تالش 
هستند تا آنتی بادی ناشــی از ایمن 
شــدن بدن در برابر ویروس را اندازه 
گیری کنند و این منوط به آن اســت 
که ویروس کرونا مثل آنفلوانزا هر سال 

تغییر نکند«.
نگرانی از صحت آزمایش پادتن

در این میان کارشناســان با توجه 
به اســتقبال از آزمایــش پادتن برای 
اطمینان از مصونیــت در مقابل ابتال 
به کووید-19 دربــاره صحت، دقت و 
ماندگاری این آزمایش هشدار داده اند.

حتی چندی پیش شــبکه فرانس 
۲۴ به صف طوالنی آزمایش پادتن در 
آلمان اشــاره کرد و نوشت: »در حالی 
که مردم جهان  امیدوارند ممنوعیت 
قرنطینــه برداشــته شــود، برخی 
از کارشناســان احتمــال به اصطالح 
»گذرنامه مصونیت« را مطرح کرده اند 
که به افرادی که در خون خود پادتن این 
بیماری را دارند اجازه می دهد به سر کار 

خود بازگردند«.
»ماتیاس اورث«، عضو هیات مدیره 
انجمن حرفه ای پزشکان آزمایشگاه در 
آلمان )BDL( اشتباه در آزمایش را 
یک مشکل بزرگ توصیف کرد و گفت: 
ممکن اســت نتیجه آزمایش افرادی 
که مبتال به کووید-19 هستند، منفی 
باشــد. ویروس کرونا ممکن است به 
صورت ضعیف در بدن فرد باشد و باعث 
بیماری جدی نشود و نتیجه آزمایش را 

مثبت کند.

آزمایش آنتی بادی کرونا رویای زندگی عادی را محقق می کند؟

گذرنامه مصونیت

گفت وگو

مدیر کل کمیته امداد اســتان تهران گفت:  طی دو ماه 
اخیر ما حدود 13 هزار خانوار را شناسایی کردیم که اکنون 
در حال تکمیل کمک ها به آنان هستیم. البته به خاطر شیوع 
کرونا مراجعات حضوری کمتر بوده و بیشتر از طریق سایت 
Tehran.emdad.ir یا تلفن ثابت ۷3۵۵ اعالم نیازمندی 

کرده اند.
»سید ابوالفضل پرپنچی« در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره اقدامات و تمهیداتی که کمیته امداد اســتان تهران 
برای کمک به مددجویانی که به علت شــیوع کرونا ویروس 
مشاغل خود را از دست دادند و با مشکالت اقتصادی مواجه 
شدند، گفت: کمیته امداد اســتان تهران برای مشاغلی که 
دچار مشکل شدند، مبلغی را برای خانواده های یک تا ۵ نفره 
به میزان 1۵0 تا ۵00 هزار تومان در نظر گرفته که به حساب 
آنان واریز می شود. همچنین اگر مددجویان اقساط معوقه 
دارند، همراهی و مساعدت شــده تا بتوانند قسط هایشان را 

پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از ظرفیت برخی کــه دوزنده بودند، برای 
دوخت ماسک و گان استفاده شــد و اکنون با آنها همکاری 

می کنیم. در واقع سعی شــده از مشکل و تهدیدی که پیش 
آمده به عنوان فرصت استفاده شود. اگر کسی قصد دارد که 
برای دوخت ماسک پول بدهد، این هزینه به جیب شخص 

دوزنده و نیازمند می رود.
پرپنچی خاطرنشان کرد: تالش شده تا به امروز کمک ها و 
اقدامات خوبی انجام شود که این برنامه همچنان ادامه خواهد 
داشت. اکنون واریز به حساب مددجویان در حال انجام است 
و سعی می کنیم تا حداقل زمان ممکن این کار را به سرانجام 
برسانیم، الزم به ذکر اســت این هزینه ها با  هم افزایی بنیاد 

مستضعفان به حساب خانوارها واریز شده است.
وی در خصوص ارائه وام برای اشتغال مددجویان گفت: 
پس از ریشــه کن شــدن کرونا ویروس، برای اشتغال زایی 
جامعه هدف، تسهیالت اشــتغال با توجه به نوع شغل  و به 
موجب ضوابط جاری اقدام خواهیم کرد. به این شــکل که 
افراد را به بانک های عامل معرفی می کنیم و آنها بر اســاس 

شرایطی که دارند این کار را انجام می دهند.
وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به آغاز ماه مبارک 
رمضــان تمهیــدات در نظر گرفته شــده بــرای کمک به 

مددجویان در استان تهران چیست؟ گفت:  ما سعی داریم 
برای مددجویان عزیز یک دوره سبدکاالی حمایتی شامل 
بسته های غذایی ارائه کنیم. در طرح اطعام مهدوی حداقل 
یک دوره سرو غذا خواهیم داشت که البته امکان دارد، بیشتر 

از اینها هم باشد.
وی در پاسخ به این ســوال که چه تعداد خانوار در حال 
حاضر در تهران مددجوی کمیته استان تهران هستند و چه 
تعداد مددجو پشت نوبت قرار دارند؟ گفت: در حال حاضر ۷۴ 
هزار و ۵00 خانوار تحت پوشش دائم هستند و در حال حاضر 

هیچ موردی در پشت نوبت تحت حمایت نداریم. 
مدیر کل کمیته امداد استان تهران در خصوص  ساخت 
مسکن ایتام و وام مسکن برای مددجویان در استان تهران 
چه اقداماتی انجام شــده اســت؟ گفت: در بخش مسکن و 
ساختمان مددجویان واجد شرایط خرید مسکن از تسهیالت 
بالعوض و همچنین تسهیالت وام بهره مند می شوند. اینها 
به عالوه کمک هایی اســت که از خیرین و مراکز مختلف به 
عنوان هم افزایی دریافت می شــود، البته خود مددجویان 

بعضا آورده ای هم دارند.

پرپنچی اضافه کرد: بزرگترین مشکل ما 11 هزار و ۵00 
مستاجر در تهران است که اکنون به دنبال این هستیم برای 
آنها مسکن تهیه کنیم، اما با توجه به مشکل مسکن در کالن 
شهر تهران، این کار برای ما کمی دشوار خواهد بود، ولی در 
شهرســتان های اطراف تهران مشــکلی برای تهیه مسکن 

نداریم.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران در پایان گفت: ما در 
کنار مراکز نیکوکاری، مراکز تخصصی را هم داریم؛ به عنوان 
مثال مراکز تخصصی جامعه پزشکان،  دانشگاه آزاد اسالمی، 
تاکســیرانی،  اصناف و... این گروه ها با ما به صورت مشترک 
مراکز نیکوکاری ایجاد می کنند. این مراکز به همت مردم و 
خیرین مدیریت می شود. از این طریق می توان تعداد افراد 

تحت پوشش و میزان کمک ها را افزایش داد.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران در گفت وگو با ایلنا:

شناسایی و حمایت از ۱۳ هزار خانوار نیازمند در ایام شیوع کرونا 

با کمک تست آنتی بادی 
یا همان پاتن می توان 

تشخیص داد چه افرادی به 
این ویروس مبتال شده اند و 

بدن آنها در برابر این ویروس 
با ترشح به اندازه آنتی بادی 

مقاوم شده است. به این 
ترتیب حتی افرادی که 

کوچکترین عالمتی از این 
بیماری را بروز نداده ولی به 

آن مبتال بوده اند نیز قابل 
شناسایی هستند 

وزیر بهداشت چندی پیش 
گفت: تست آنتی بادی را 

در شهر هایی مانند گیالن 
و قم، مکان هایی که شیوع 

ویروس کرونا بیشتر 
است و همچنین پرسنل 

بیمارستان هایی که ارتباط 
زیادی با بیماران کرونایی 

دارند، آغاز کرده ایم
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