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برگزاری «احیا» در جمکران زیر سقف آسمان
صفحه 9

گزارش «ایران» از سردرگمی و مشکالت واکسیناسیون بخشی از سالمندان باالی  80سال

نقش انکارناپذیر خانواده در پاندمی کرونا

فریبا خان احمدی
خبرنگار

پرستو رفیعی

خبرنگار

آیین معنوی احیاء نخستین شب از لیالی قدر با رعایت
شــیوه نامهها و پروتکلهای بهداشتی برگزار شد .مردم
ایران امســال هم مانند سال گذشته در شرایط سخت و
ویژه ناشی از شیوع بیماری عالمگیر کرونا دست به دعا
برداشتند و به راز و نیاز با خدای متعال پرداختند.
بــا وجــود همهگیــری کرونــا امســال هم مانند ســال
گذشــته گروهــی از میهمانــان خــدا مراســم پرفیــض
نخســتین شــب از شــبهای قدر را در اماکــن مذهبی و
مساجد سراسر کشــور برگزار کردند با این تفاوت که این
مراسم در فضای باز و صحن اماکن مذهبی ،امامزادهها
و مساجد سراسر کشور با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
برگزار شد .حتی در بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس
و بــارگاه حضــرت معصومــه(س) کریمه اهــل بیت در
شــهر قــم هم آییــن قرائت قــرآن و دعای جوشــن کبیر
و همچنین مراســم قرآن به ســر گرفتــن در فضای باز و
بــا رعایت مســائل و شــیوه نامههای بهداشــتی صورت
گرفت .در این میان گروهی هم در خیابانهای همجوار
محلهــای برگزاری مراســم در خودروهای خود قرائت
دعــا و قرآن را گوش کــرده ،با خداونــد متعال مناجات
میکردنــد و مراســم مذهبــی را بهجــای میآوردنــد.
گروهــی دیگــر اما در خانــه و از طریق تلویزیــون ،رادیو و
امکانات دیجیتالی و آنالین تالش کردند آیین پرفیض
شب نوزدهم ماه رمضان را به جای آورند.
هرچنــد بــه تدبیــر متخصصــان و مســئوالن حــوزه
ســامت کشــور باید فاصلهها بیشتر میشــد ،ماسکها
همچنــان روی صــورت باقــی میماند ،مــدت برگزاری
مراســم هم از  2ســاعت طوالنیتر نمیشــد ،تا ویروس
کرونــا نتواند داغی دیگر بر دلمان بنشــاند ،اما همه این
محدودیتها ،نتوانســت مانع برگزاری مراســم امسال
شــود .حتــی میتوان گفت این مراســم از حــال وهوایی
خــاص برخــوردار بود و متفاوتتر از ســالهای گذشــته
برگزار شــد .معنویتی بینظیر که در زمزمه خسته دالن
و زائــران حرم معبــود موج میزد حقیقتــی انکارناپذیر
بــود .زن و مــرد ،پیــر وجــوان در نیایشهایــی عارفانــه

دســت به دعا برداشــته بودنــد و با خدای خویــش راز و
نیــاز میکردند .به اشــک دیده دلها را میشســتند تا با
قلبی جال داده از پروردگار خویش سالمتی بخواهند آن
هم نه فقط برای خود ،بلکه برای همه .همه آنهایی که
میشناختند و نمیشناختند.
امسال انگار همه مردم خواستهای مشترک داشتند
و از خداوند ،سالمتی هموطنانی را میخواستند که روی
تختهای بیمارستان برای زندگی و زنده ماندن مبارزه
میکنند .انگار امسال همه یکصدا سالمتی فرشتگانی را
آرزو میکردند که با ردایی سپید در بیمارستانها و مراکز
بهداشت کشور برای بهبود هموطنان و بازگشت آنها به
جمع خانواده جانفشانی میکنند.
امســال آیین پخت نــذری هم متفاوت از ســالهای
پیش برگزار شــد .دیگهای نذری شــب قدر جای خود
را با کمکهای انساندوســتانه عــوض کرده بودند .دیگر
خبری از ظرفهای یک بار مصرف پلو و خورشت ،آش
نذری و شــله زرد نبود .به جای آنها بستههای معیشتی
و بســتههای وســایل بهداشــتی نــذری در اختیار اقشــار
آســیبپذیر جامعــه قــرار میگرفــت تا تحمل شــرایط
سخت ناشی از شیوع بیماری کرونا را برای آنها آسانتر
کند .نذر خون هم یکی دیگر از اقدامات خیرخواهانهای
بود که در ماه رمضان و نخســتین شب قدر برای تأمین
خــون مورد نیــاز بیمــاران صــورت گرفت و انســانیت و
همدلی ایرانیان را بار دیگر به تصویر کشید.
مــردم ایران ســابقه دیرینــهای در یاری رســاندن به
هموطنان و همدلی با یکدیگر دارند ،انگار ایرانیان یک
پــای فعالیتهای خیرخواهانه هســتند و همواره از این
آزمون سربلند بیرون میآیند.

پاندمــی کرونــا کــه از بهمن ســال  1398جهــان را متأثر کرد ،ســبب تغییر در بســیاری از
مناســبات شــد ،چرا که عالوه بر مرگ و میر گســترده در پیکهای مختلف بخصوص در
کشــورهای توســعه یافتــهای مانند انگلیــس ،امریکا ،فرانســه ،ایتالیا و آلمان و خســارات
انســانی عظیم ،عوارض اقتصادی گســترده نیز داشــته است .براســاس آمارهای رسمی
بینالمللی ،رشد اقتصادی همه کشورها بجز چین با اخالل جدی مواجه شده است.
اکنــون واکســنها ،بهبــود مراقبتهــا و روشهــای درمانی ســه عامل مقابلــه با این
بیماری هستند .واکسن عامل اصلی امید برای مهار بیماری است و روشهای درمانی
و پیشــگیری ماننــد اســتفاده از ماســک نیــز البته به مهــار همهگیری کمــک میکند .اما
تاکنون فشــار سنگین ناشــی از مداوای مبتالیان به کووید 19برای کادر درمان و خدمات
پزشــکی در سرتاســر دنیا و کشــور ما ایران غیرقابل انکار بوده و انتظار میرود با رعایت
بیشــتر پروتکلهــا کــه اخیــراً به حــدود 60درصد رســیده قدمــی در جهــت کاهش آالم
این عزیزان برداشــته شــود .در این میان خانــواده و آثار کرونا بر خانــواده چه جایگاهی
دارد؟ اولیــن تأثیــر ،ناشــی از اســترسهای دوره ســخت ایــن بیمــاری و ســپس مــرگ
و میــر در خانــواده اســت که عزیــز و در برخی موارد نــان آور خود را از دســت میدهند.
همچنین براساس آخرین مطالعات  30درصد از مبتالیان به کووید 19دچار اختالالت
عصبــی بعــد از بهبود میشــوند و اخیراً یکــی از انواع بیمــاری کرونا با عنــوان «کرونای
طوالنــی» تعریف شــده کــه عوارض عصبــی و افســردگی از تبعات آن اســت .بهعالوه،
محدودیتهــای کرونایــی در تشــدید افســردگی در خانوادهها تأثیر مضاعفــی دارد و از
این جهت سیاســتهای ســتاد ملی کرونا که ســعی داشــته بــه همه ابعــاد اجتماعی و
بهداشتی این معضل بپردازد ،قابل توجه است.
شــرایط ســخت ناشــی از پاندمی کرونــا همچنین بــر اعمال خشــونتهای خانگی در
جهــان اثر گذاشــته که از مهمترین راههــای مقابله با آن آمــوزش مهارتهای ارتباطی و
توگو است .پیگیری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در قالب طرح
گف 
توگوی ملی خانواده به همین دلیل تشــدید شــده اســت .از طرف دیگر پشتوانههای
گف 
قانونــی و موضــوع قوانیــن ظرفیــت مهمی به شــمار مــیرود .جدیــت دولــت در نهایی
کــردن الیحــه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت مصداق بارز توجه به این
ظرفیــت اســت کــه در  15دی مــاه  1399بهعنــوان یک قانون جامــع و بازدارنــده در برابر
خشــونت ،توســط رئیسجمهوری به مجلس شورای اسالمی تقدیم شــد ولی متأسفانه
با گذشــت حدود  110روز از ارســال آن ،حتی اعالم وصول نیز نشــده اســت .عالوه بر این
دولت با تقویت پایگاههای اورژانس اجتماعی در ســطح کشــور طی سال گذشته و اجرای
برنامههای آموزشی و حمایتی و ارسال پیامک سراسری برای معرفی خط  123به عموم
مردم ســعی در مقابله با آســیبها داشته اســت .این در حالی اســت که مراکز فرهنگی،
رسانهای و حتی شهرداریها میتوانند رسالت خود را در ترویج امید انجام دهند و با ارائه
برنامههای شــاد و بانشــاط ســعی در بهبود روحیه مردم و خصوصاً جوانان داشته باشند
که البته اقداماتی از این دست هم صورت گرفته ،مانند کنسرتهای آنالینی که با حضور
خوانندگان محبوب مردم برگزار شده است.
در عیــن حال ،آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها شــدید بوده اســت و نبایــد آن را نادیده
گرفت .اگرچه دولت بستههای معیشتی کرونا و حمایت از کسب و کارهایی را که از کرونا
آســیب میبینند مد نظر قرار داده ،با این حال شــرایط ســختی بر بســیاری از خانوادهها
تحمیــل شــده اســت .در این حوزه ،معاونــت امور زنــان و خانواده حمایــت از کارآفرینی
زنان و ترویج مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داده است .شیوع کرونا حتی بر وضعیت
علمی زنان دانشــگاهی و پژوهشگر بار منفی داشته اســت .مطالعات نشان میدهد این
زنان در شــرایط کرونا کمتر به فعالیتهای پژوهشــی خود پرداختهاند که از جمله دالیل
آن مسئولیتهای مضاعفی است که از ناحیه آموزش کودکان و نگهداری از آنها در منزل
بهدلیــل بســته بودن مدارس ایجاد شــده اســت .این موضــوع در مورد همه زنان شــاغل
در دنیــا و همچنیــن ایــران صــدق میکنــد .بنابراین برای کاهــش این عــوارض ضرورت
دارد برنامهریزیهــای دقیــق تری از طرف دولتها به منظور توجه بیشــتر بــه خانواده از
جنبههای روحی ،روانی ،حقوقی و اقتصادی صورت بگیرد ،چرا که خانواده مأمن اعضای
جامعه بوده و نقش حفاظتی در برابر آســیب به اعضایش بخصوص نســل جوان دارد و
از موقعیتی غیرقابل انکار و غیرقابل جایگزین برخوردار است .بنابراین در پاندمی کرونا
میبایست توانافزایی و تقویت خانواده را مدنظر قرار داد.

فارس

برپایی «مراسم شب قدر» با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی

واکســن کرونا بویژه در تهران عنوان میکند:
ســالمندان منتظر دریافت پیامــک با پیش
شــمارههای وزارت بهداشــت v.behdasht
باشــند .نیــاز به حضــور در پایگاهها نیســت.
هــر گونــه مراجعــه و ایجــاد تراکــم و تجمع
منجربــه شــیوع بیمــاری خواهــد شــد.
ســالمندان ماهها در خانه ماندهاند به بهانه
ایســتادن در صف احتمال ابتــا وجود دارد.
ســهمیه واکســن بــه پایگاههای ســامت بر
اســاس جمعیت دعوتیها اســت که مقدار
واکســنها بــرای تعــداد مشــخصی در روز
تحویــل پایگاههــا داده میشــوند مشــکل
اصلــی اینجاســت کــه پیامهــای جعلــی به
مردم ارسال شــده یا مردم عجله میکنند و
در صف میایســتند .در موارد بســیار نادری
بهخاطــر راحتی مراجعه کننده و مشــکالت
رفــت و آمد بــه افراد خارج از نوبت واکســن
میزنند در حالیکه تعداد واکسن که هر روز
به پایگاهها داده میشــود محــدود بوده و بر
اساس زنجیره سرما است بنابراین خواهش
میکنیــم هموطنــان اصــرار نکننــد در طول
چند روز آینده واکسیناســیون این گروه تمام
میشود.
ëëتزریق واکســن به  75تا  80سالهها در هفته
آینده
او با بیان اینکه برای روســتاییان از طریق
تمــاس تلفنی و برای شهرنشــینان از طریق
پیامــک خبررســانی میشــود ،میگویــد :در
روســتاها و شــهرهای کوچــک بهورزهــا بــا
ســالمندان بــاالی  80ســال تلفنــی تمــاس
میگیرند .تعداد ســالمندان این گروه ســنی
در روســتاها زیــاد نیســت بنابرایــن مشــکل
تشــکیل صفهــای طوالنــی در تهــران و
برخی کالنشــهرها وجود دارد عمدتاً به این
دلیل اســت کــه از زبــان هم میشــنوند و در
صف میایســتند ایــن کار را مشــکل میکند
مــا اطمینــان میدهیم کســی از واکســن جا
نخواهــد مانــد حــدود دو میلیونودویســت
هزار واکســن را توزیع کردهایــم از این تعداد
حــدود  70درصــد تزریق شــده اســت یعنی
نودویســت هــزار نفر کالً واکســن
یک میلیو 
دریافــت کردهانــد و بقیه نیز در حــال انجام

اســت و در طول این هفتــه و هفته آینده نیز
محموله جدید وارد میشود.
رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت
بهداشــت در پاســخ بــه اینکــه چــرا رونــد
واکسیناســیون در تهــران کند پیــش میرود،
اظهار میدارد :در تهران روند واکسیناسیون
کنــد پیش نمیرود بلکه جمعیت در تهران
زیــاد اســت انتظــار اینکــه همــه جمعیــت
ســالمندان باالی  80ســال در تهران واکسن
بزننــد امکانپذیــر نیســت .دانشــگاهها بــه
اطالعات ســالمندان مناطق تحت پوشــش
خودشــان دسترســی دارنــد و بــا تلفــن و
پیامــک ســالمندان را بــه پایگاههــا دعــوت
میکننــد البتــه در تهــران بهدلیــل افزایــش
ظرفیت تعداد واکســیناتور و ســرعت عمل
بــاال پایگاههــای تجمیعی یعنی ســالنهای
ورزشــی و مدارس تجهیز شــدهاند و نشــانی
اینهــا در پیامــک بر حســب محل ســکونت
سالمند به آنها اعالم میشود.
تبریــزی در ادامــه میگویــد :طــی هفتــه
آینــده برای جمعیــت  930هــزار نفری 75
تا  80ســال واکسیناســیون را شروع میکنیم
و بعــد از آن ســراغ گروههــای ســنی  5ســال
پایینتــر میرویم .واکســنهای تولید داخل
بهدستمان نرســیده و واکسنهای وارداتی
هم محدود اســت بنابرایــن مجبوریم طبق
اولویــت تعییــن شــده جلــو برویم تــا پایان
خرداد یــا اوایل تیرمــاه واکسیناســیون افراد
بــاالی  60ســال و بیماران زمینــهای  16تا 64
ســال تمام خواهد شــد و بعد از نیمه تیرماه
فاز سوم واکسیناسیون شروع میشود .بعد از
اتمام فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسنهای
ایرانــی با اثر بخشــی بــاال و عــوارض جانبی
بسیار پایین در دسترس قرار میگیرند.
او در پایــان توصیه میکنــد :همه افرادی
که واکســن دریافت کردهاند دو هفته بعد از
تزریق نوبت دوم واکســن ایمنی نســبی پیدا
میکننــد .دوز دوم نیز یــک ماه بعد از نوبت
اول تزریق میشود بنابراین توصیه میکنیم
حتماً پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند
چرا که بعد از تزریق واکســن احتمال ابتالی
خفیف به بیماری وجود دارد.

شهردار تهران :لیست خاطیان تزریق واکسن منتشر میشود

پــس از انتشــار خبــر تخلف اســتفاده از ســهمیه واکســن
پاکبانان در برخی مناطق شهرداری تهران؛ کد ملی دریافت
کنندگان واکسن کرونا در ســامانه شفافیت شهرداری تهران
بارگذاری شــد .غالمحسین محمدی؛ رئیس مرکز ارتباطات
شــهرداری تهران در حســاب توئیتری خود ضمن اعالم این
خبرنوشت«:باتوجهبهنظریهوزارتبهداشتهرگونهافشای
نامدریافتکنندگانخدماتبهداشتی-درمانیبدونکسب
اجــازه از افــراد موجب اعتراض و پیگرد قانونی اســت؛ براین
اســاس در این فهرســت اطالعات نام و نــام خانوادگی افراد
ذکر نشــده و تنها کد ملی درج شده است ».به گزارش ایسنا،
شهردار تهران دیروز در صحن علنی شورای شهر با تأکید بر
اینکه لیست خاطیان منتشر میشود ،تأکید کرد :تحقیقاتی
از ســوی حراســت کل و دفتر شهرداری صورت گرفته؛ عمده
بحث در منطقه  ۶بوده است که طی مکاتبه شهردار منطقه
با بهداشــت شمال غرب لیســتی به ظرفیت  ۳۲۵نفر برای
تزریق واکســن کووید  ۱۹اعالم شــده بود که از این تعداد ۱۹۸
نفر اقدامبهدریافتواکسنکردهاندکه اسامیآنهارا ازطریق
حراست وزارت بهداشت پیگیری میکنیم .به گزارش شهر،
پیــروز حناچی افــزود :تعداد محدودی واکســن بــرای تزریق
به نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا اعم از پرســنل بهشت
زهرا ،پاکبانها و پرسنل پسماند که شامل نیروهای عملیاتی
و مرتبط با مشــاغل پرخطر خدمات شهری باشند ،از طریق
وزارت بهداشــت تخصیــص داده شــده اســت .از این تعداد
تاکنونهیچ یک ازمدیران شهری(تا رده ۴مدیریتی) تزریقی
انجامنداد هاند.
او افزود :بررسیها نشان داد که یک نفر از مسئوالن نواحی
اقدام به تزریق واکسن از سهمیه فوق کرده است که همان روز

به همراه سه نفر از همکاران ذیربط در منطقه  ۶عزل شدند.
در بررسیهای بعدی معلوم شد که توزیع سهمیه در یکی از
مناطقمنطبقباپروتکلهایمصوبنبودهاستکهمعاون
خدمات شهری منطقه عزل شد .دو رئیس ناحیه در مناطق
 ۹و  ۷نیز به همین دلیل عزل شدند؛ خاطیان عزل شده نیز
بهادارهتخلفاتارجاعمیشوندتادرموردآنهاتصمیمگیری
شود .مقرر شد فهرست کسانی که خارج از نوبت واکسن زدند
نیز منتشــر شــود .به گفته حناچــی ،تاکنون بیــش از  ۲۴۰نفر
از تاکســیرانان فوت شــدهاند و به همین علت واکسیناسیون
تاکسیرانهااکنوندرحالپیگیریاست.
زهراصدراعظمنوریهمگفت:تعدادنیروهایخدمات
شهری و کسانی که احتمال ابتالی آنها به کرونا باال است ،در
حدود  ۵۵هزار نفر اســت که از این تعــداد دو هزار و  ۲۴۸نفر
تاکنون واکســن دریافت کردند .تقریباً در حــدود  ۵۰هزار نفر
باقی ماندند ،اما برخی مناطق تاکنون هیچ واکسنی دریافت
نکردند .برای مثال در مناطق جنوبی ،منطقه ،۱۸.۱۹ ،۱۶.۱۷
 ۲۰.۲۱و ۲۲هیــچ واکســنی دریافــت نشــده اســت .همچنین
در مناطــق  ۱۵،۱۴آمار  ۹۵نفری و  ۵۶نفری واکســن دریافت
کردهانــد .در منطقــه  ۱۰،۱۱و  ۱۲نیــز هیــچ واکســنی دریافــت
نکردند ،عمده دریافت واکسن در مناطق ۸،۹ ، ،۶ ،۴،۵ ،۲،۳
و ۱۳است.عدمواکسیناسیونپاکبانانافغانستانینیزیکیاز
حاشــیههای دیروز شورای شهر بود .حجت نظری گفت :اگر
واکسیناسیون براســاس عناوین شغلی صورت گرفته ،نباید
میان پاکبان ایرانی و غیرایرانی تفاوتی وجود داشته باشد ،اما
طبق آنچه پیگیری کردم ،ظاهراًاتباع افغانســتانی به دلیل
نداشتنکدملیامکاناستفادهازواکسن ندارندکهالزماست
دولتهرچهسریعترتدابیریدراینزمینهبیندیشد.

براساس اعالم وزارت بهداشــت ۳۹۴ ،بیمار کووید ۱۹در
کشــور جان خــود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.
بنا بــر اعالم مرکز روابــط عمومی و اطالعرســانی وزارت
بهداشــت ،تاکنون  ۹۵۶هــزار و  ۴۲۳نفر دوز اول واکســن
کرونا و  ۲۱۸هزار و  ۶۳۱نفر نیز دوز دوم را تزریق کردهاند
و مجمــوع واکســنهای تزریــق شــده در کشــور بــه یــک
میلیون و  ۱۷۵هزار و  ۵۴دوز رســید .همچنین از ظهر روز

 11اردیبهشت تا ظهر روز  ۱۲اردیبهشت  ۱۴۰۰و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۸ ،هزار و  ۶۹۸بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که دو هزار و ۷۱۱
نفر از آنها بستری شدند.
در حــال حاضر  ۱۹۸شــهر کشــور در وضعیــت قرمز،
 ۱۵۷شهر در وضعیت نارنجی ۸۴ ،شهر در وضعیت زرد
و  ۹شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزارش

اعالم پایــان واکسیناســیون کرونای افراد
بــاالی  ۸۰ســال در هفتــه جاری و نرســیدن
پیامــک فراخــوان یــا عــدم تمــاس مراکــز
بهداشــتی با شمار زیادی از سالمندان ،آنان
را نگران کرده که مبادا بخشــی از افراد مسن
از برنامــه واکسیناســیون کرونــا جــا بماننــد
و از قلــم بیفتنــد .هرچنــد کــه از روز هفتــم
اردیبهشــت و همزمان با آغاز واکسیناسیون
همگانی عدهای از سالمندان باالی  80سال
پیامک واکسن کرونا را دریافت کردهاند و به
آنهــا اعالم شــده که چــه زمانی و کجــا برای
دریافت واکســن مراجعه کنند اما نرســیدن
پیامــک به تعــدادی زیــادی از ســالمندان و
عدم تماس با آنها ،ابهامات و پرســشهای
زیادی را ایجاد کرده است.
 ëëدر انتظار پیامک
همزمــان بــا آغــاز برنامــه فــاز دوم
واکسیناســیون همگانــی وزارت بهداشــت
اعــام کــرد؛ اطالعات همه ســالمندان را در
ســامانههای بهداشــتی دارد و بــا ایــن افراد
تماس میگیرنــد یا پیامک میفرســتند اما
برخی از سالمندان میگویند که تاکنون هیچ
مراجعهای به مراکز بهداشــتی نداشتهاند و
مطمئن نیستند که اطالعات آنها در پرونده
الکترونیــک ســامت در وزارت بهداشــت
موجــود اســت تا با آنهــا تماس گرفته شــود
یا حتی بســیاری از آنها ممکن است شماره
تلفــن موبایلی بهنامشــان نداشــته باشــند.
ایــن ابهامــات در حالی مطرح میشــوند که
این روزها پیامها و مطالب زیادی در فضای
مجازی منتشر میشود که مردم و سالمندان
بــرای دریافــت واکســن کرونــا در برخــی
ســایتها ثبتنــام کنند یــا به برخــی مراکز
مراجعه کننــد .در این میان هرچند ماهیت
این سایتها از ســوی وزارت بهداشت بارها
تکذیب شده و تأکید مسئوالن این وزارتخانه
بر عــدم مراجعــه حضــوری بــرای ثبتنام
دریافــت واکســن به مراکز بهداشــت اســت
امــا عــده زیــادی از مــردم کمــاکان مراجعه
حضوری به مراکز بهداشــت دارند و چه بسا
پــس از تحمــل صفهــای عریــض و طویل
دســت خالی هم بــه خانــه برمیگردنــد .از
طرفی بررســیهای ما نشــان میدهد؛ هنوز
در ســایت « »salamat.gov.irاعالم شــده از
سوی وزارت بهداشت بخشی برای ثبتنام
سالمندان دیده نمیشود و این سایت فقط
سه گزینه دارد که شامل سامانه خودارزیابی
بیمــاری کرونا ،ســامانه ثبتنــام مراکز ارائه
دهنده مراکز خدمات دندانپزشکی و سامانه
ثبتنام اصناف و صنایع است.
ëëثبتنــام از جامانــدگان همــه ســالمندان
باالی  ۸۰سال
به ایــن ترتیــب مطابق آنچه ســخنگوی
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــام کــرده؛
هفته آینده واکسیناســیون کرونا بــرای افراد
 75تــا  80ســال شــروع میشــود امــا جعفر

صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شــبکه
بهداشــت وزارت بهداشــت بــه «ایــران»
میگوید :ســالمندان نگران نباشــند کسی از
قلم نخواهد افتاد و هفته آینده با راهاندازی
ســامانه ســامت و ثبتنــام از جــا ماندگان
همه ســالمندان باالی  ۸۰سال واکسن کرونا
را دریافت خواهند کرد.
در حالــی کــه ســالمندان باالی  80ســال
نگــران جــا مانــدن از واکسیناســیون کرونــا
هســتند و تأکید مســئوالن وزارت بهداشــت
متوجه این موضوع اســت که بدون ثبتنام
بــرای همــه گروههــای در اولویــت تمــاس
گرفته میشــود یا پیامک ارسال میشود روز
گذشــته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی اراک به خبرگزاری ایسنا اعالم کرد؛
ســالمندان باالی  80سالی که با آنها تماس
گرفته نشــده اســت ،برای ثبت مشــخصات
در ســامانه سالمت به مراکز بهداشت محل
زندگیشــان مراجعــه کنند .ایــن تناقض در
اظهار نظر برخی مسئوالن استانی موجی از
سردرگمی را بین خانوادههای سالمندان در
گوشــه و کنار شهرهای بزرگ رقم زده است.
در همین زمینه رئیس مرکز مدیریت شبکه
بهداشــت انتشــار چنین اخباری را نادرست
میخواند و میگوید :این خبر اشــتباه اســت
حتمــاً بــا مســئوالن اراک تمــاس میگیــرم
اینکه مردم حضوری مراجعه کنند و سامانه
را تکمیل کنند معنی ندارد .سامانه سالمت
فعالً فعال نیست هر زمان که واکسیناسیون
افــرادی باالی  80ســال که وزارت بهداشــت
به اطالعاتشــان دسترســی دارد تمام شــد
این ســامانه فعال میشــود و افرادی هم که
جــا بماننــد از طریــق این ســامانه میتوانند
ثبتنام کنند ســپس زمان واکسیناسیون در
یــک زمان مشــخص برای این گــروه تعیین
خواهد شد.
ëëکدامیــک از ســامندان بایــد در ســامانه
ثبتنامکنند
تبریــزی بــا بیــان اینکــه نمیتــوان همه
ســالمندان باالی  80ســال را یکجــا و در یک
روز واکســینه کــرد ،میافزاید :یــک میلیون و
 147هــزار ســالمند باالی  80ســال در کشــور
وجــود دارد بتدریــج با ســالمندان باالی 80
ســال تماس گرفته میشــود و زمان و مکان
تزریق واکســن را اعالم میکنند اما در پاسخ
به این ســؤال که تکلیف آن گروه از ســالمند
بــاالی  80کــه تــا پایــان ایــن هفتــه از چرخه
تزریق واکســن جا میمانند چه خواهد شد؟
بایــد بگویم که بهطور کلی وزارت بهداشــت
اطالعــات  7الــی  8میلیــون ایرانــی را در
دســت ندارد مــا در حال اخــذ اطالعات این
افراد از ســازمان ثبت احوال هستیم؛ بعد از
کســب اطالعات از ثبت احوال با آن دسته از
ســالمندانی که پرونده الکترونیک ســامت
ندارند بهمنظور تزریق واکسن تماس گرفته
میشود آن دســته از سالمندانی که در هیچ
یک از این دو دسته قرار ندارند یعنی پرونده
الکترونیک ســامت ندارند و اطالعاتشان

در سامانه ثبت احوال ثبت نیست برای این
گروه سامانه سالمت فعال خواهد شد.
تبریزی عنوان میکند :ما از روز اول اعالم
کردهایم قرار نیست فعالً کسی در سامانهای
ثبتنام کند ،سامانه سالمت در هفته آینده
و بعــد از اتمــام واکسیناســیون افــراد بــاالی
 80ســال فعــال خواهــد شــد بنابرایــن اگــر
افــرادی در ایــن رده ســنی از واکسیناســیون
جا ماندنــد میتوانند کدملــی ،تاریح تولد و
شــماره تمــاس معتبــر را وارد ســامانه کنند
ســپس از آنها سؤال پرســیده میشود ساکن
کجا هســتند ،ســپس استان ،شــهر و منطقه
شهرداریشــان را بایــد انتخــاب کننــد در
اینصورت نزدیکترین محل تزریق واکسن
مطابق نشــانی محــل سکونتشــان به این
گــروه اعــام میشــود .بعــد از آنکه نشــانی
محل سکونت ســالمند در سامانه مشخص
شــد مجــدداً پیامک ارســال میشــود که در
ســاعت مشــخص بــه فــان مرکــز مراجعه
کنید .او با تأکید بر اینکه وزارت بهداشــت به
اندازه مکفی برای سالمندان باالی  80سال
واکســن در اختیار دارد ،میافزایــد :عالوه بر
ایــن در طول هفته آینــده محموله جدیدی
از واکســن دســت مــا میرســد و نگرانــی از
جامانــدن چرخــه تزریــق نابجا اســت همه
افراد باالی  80ســال واکســن کرونــا دریافت
خواهند کرد.
ëëمراجعــه به منــزل ســالمندان بیمــار برای
تزریقواکسن
تبریزی در خصوص وضعیت سالمندان
تنها که دسترســی به سامانه سالمت یا تلفن
همراه بــرای دریافــت پیامک ندارنــد عنوان
میکند :اطالعات ســالمندان تنها زیست در
ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت اســت بــرای
این گروه با شــماره منزلشــان تماس گرفته
میشــود عالوه بر این بســیاری از ســالمندان
تنها زیســت در دوران  14ماه شــیوع کووید19
مراقبــت در منــزل دریافت کردهانــد بارها با
آنها تمــاس گرفته شــده و غربالگــری کووید
انجام شــده است اما چنانچه اطرافیان کسی
ســالمند تنها زیســت اســت و پیش از شــروع
واکسیناســیون گروههــای  75ســال بــه بــاال
واکسن دریافت نکردهاند میتوانند اطالعات
ایــن افــراد را بعــد از فعــال شــدن ســامانه
سالمت در آن ثبت کنند و برای تزریق واکسن
به پایگاههای تزریق دعوت شوند.
او دربــاره ســالمندانی کــه بیمار هســتند
و قــادر بــه مراجعه بــه مراکز تزریق واکســن
نیســتند هــم توضیــح میدهــد :آنهایــی که
امــکان حرکــت ندارنــد و بیمــاری زمینهای
دارند تیمهای واکسیناسیون سیار و مراقبت
در منزل به خانههایشان مراجعه میکنند و
واکسن تزریق خواهد شد در چند روز گذشته
مــوارد زیــادی از واکسیناســیون افــراد دارای
ناتوانــی حرکتی و بیمــاران زمینــهای انجام
شده است.
تبریــزی بــا اشــاره بــه ایجــاد صفهــای
طوالنــی ســالمندان در پایگاههــای تزریــق

یادداشت

سالمندان گرفتار در پیچ وخم تزریق واکسن

معصومهابتکار

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده

حجتاالسالم مصطفی قنبرپور پژوهشگر حوزه دینی:

شبهای قدر بهترین فرصت برای کمکهای مؤمنانه است

مهســا قوی قلب  /شبهای قدر امسال به دلیل
شــیوع بیماری کرونا ،متفاوت از سالهای گذشته
در حــال برگــزاری اســت ،حــاال مــردم بــا رعایت
فاصلهگــذاری در اجتماعــات مذهبــی حضــور
مییابند اما عدهای به دلیل شــیوع بیماری کرونا
ترجیــح میدهند کــه در کنار اعضــای خانواده در
فضای خانه به دعا و نیایش بپردازند.
حجتاالسالم والمســلمین مصطفی قنبرپور
پژوهشــگر حوزه دینی با اشــاره بــه اینکه لغت قدر
در لغتنامه دهخدا به معنای تقدیر و اندازهگیری
است ،به «ایران» میگوید :خداوند در شبهای قدر سرنوشت همهچیز را معین و مقدر کرده
است .قدر از شبهای بافضیلت است و از آیات قرآن هم این امر مشخص است .خداوند در
قرآن کریم میفرماید که شب قدر بهتر از هزار ماه است و از زمان پیامبر تا روز قیامت استمرار
دارد و این شبی است که مردم در آن به عبادت پرداخته و استغفار میکنند.
وی میافزاید :مردم باید بدانند در این شــب فقط قرآن برســر گرفتن ودعای جوشــن
کبیر خواندن کل مســأله نیســت ،مــا با دعا خوانی و قرآن برســر گرفتن احــکام ،فرامین و
دستورات خداوند را روی سر میگذاریم ،یعنی با عقل ،تفکر و تدبر باید عقیدهمند باشیم،
زیرا اســام تنها به عقیده بســنده نمیکند .فردی که شب قدر قرآن سر میگیرد اما پس از
آن دوبــاره به گناهــان خود رجوع میکند ،دروغ میگوید ،اختالس و دزدی ،کمفروشــی یا
گرانفروشی میکند ،سخت در اشتباه است؛ خداوند بر مبنای اعمالی که انسانها در طول
یکسال انجام میدهند ،مقدرات او را رقم میزند ،این مسأله ،مسأله بسیار مهمی است،
اگر یک انســان شــب قدر را تا صبح بیدار باشد ولی پس از آن دوباره به معصیت بازگردد،
نتوانســته شــب قدر را درک کند .قنبرپور در ادامه میگوید :امســال به دلیل شیوع بیماری
کرونا و منع مردم از حضور در اجتماعات و مساجد طبق دستور ستاد مقابله با کرونا مردم
در فضای باز و با رعایت فاصلههای اجتماعی مراسم شب قدر را برگزار کردند اما بسیاری
از مردم هم از طریق تلویزیون در این شبها به عبادت میپردازند که به نظر من این کار
هم بســیار خوب اســت و میتوان از طریق تلویزیون که ادعی ه و مناجات پخش میشــود،
در ایــن شــبها به عبادت پرداخــت .در محیط خانه در کنار اعضای خانــواده کودکان هم
میبینند که مادر و پدر چگونه کتاب مفاتیح در دســت دارند و از نظر روانی به این شــبها
گرایــش پیدا میکننــد .با این وضعیت کرونایی به نظر من بهتر اســت کــه در داخل خانه
دعاهای این شبها خوانده شود ،بهترین ذکرها هم ذکر صلوات و استغفار است.
او با اشــاره به ســنت حســنه کمکهای مؤمنانه در شــبهای ماه مبارک رمضان بیان
مــیدارد :ایــن کمکها باید ادامهدار باشــد نه اینکه فقط در شــبهای قــدر یا ماه رمضان
کمکهای مؤمنانه و دســتگیری از افراد نیازمند را داشته باشیم .کمکها باید با شناسایی
افــراد نیازمنــد و همــراه با احترام کامل انجام شــود ،در این خصوص بایــد از چیزهایی که
دوست داریم در راه خدا انفاق کنیم ،مثالً مواد غذایی درجه یک باید اهدا شود تا مستحقی
که چندین ماه است گوشت یا مرغ نخورده بتواند از بهترین کمکها بهرهمند شود .شاهد
هســتیم که همواره در کلیه بحرانها مانند ســیل ،زلزله و غیره مردم پای کار هستند و این
نیروهای مردمی هســتند که یکدیگر را تنها نمیگذارند .دوران کرونا امتحانی اســت برای
همه مردم و مسئولین این نمیشود که عدهای مواد ضدعفونی یا چیزهای دیگر را احتکار
کنند یا در واکسن تقلب و دزدی بشود و در این شبها با «الهی العفو» گفتن گناهان آنها
بخشــیده شــود ،باید حق الناس را به بهترین صورت رعایت کرد .از خدا بخواهیم در این
ســال ،سالمتی ،شادابی و نعمت را نازل کند و فرج امام زمان (عج) را تعجیل فرماید؛ به
یاد داشته باشیم که شب قدر مصادف با شهادت حضرت علی (ع) است ،او عین عدالت
بود و روش حکومت ایشان بر مبنای ظلمستیزی و نوازش مستمندان و فقرا بود.

