
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

هیچ اجتماعی به مناسبت 
نیمه شعبان در قم برگزار نمی شود

معاون امــور زائرین 
استاندار قم گفت: نیمه 
شــعبان امســال برای 
حفظ ســامت مردم 
هیچ اجتماع و مراسمی 

در مســجد جمکران و هیچ نقطه استان قم برگزار 
نخواهد شد.

به گزارش مهــر، یونس عالی پــور اظهار کرد: 
موکب هایــی که هر ســاله اقــدام بــه برگزاری 
ایســتگاه های صلواتی می کردند امسال به سمت 
کمک و جمــع آوری هدایــا بــرای خانواده های 

آسیب پذیر هدایت شدند.
معاون استاندار قم تصریح کرد: از صداوسیما و 
رسانه ها درخواست داریم تا اطاع رسانی کنند که 
شب نیمه شعبان امســال با توجه به شیوع کرونا و 
برای حفظ سامت مردم هیچ اجتماع و مراسمی 
در مســجد جمکران و هیچ نقطه اســتان برگزار 

نخواهد شد.
کاظم پورامینی، قائم مقام تولیت مسجد مقدس 
جمکران نیز افزود: جشن نیمه شعبان از شبکه قرآنی 
و دیگر شــبکه ها به طور مستقیم پخش می شود و 
مردم در خانه جشن های نیمه شــعبان را برگزار 

خواهند کرد.
او تصریح کرد: مردم در خانه های خود شب نیمه 
شعبان مراسم احیا را برگزار خواهند کرد و مسجد 
مقدس جمکران هیچ زائری را نه از داخل استان و نه 

دیگر استان ها پذیرش نخواهد کرد.
    

هشدار اختالل وسواس فکری 
در دوران پساکرونا

یک روانشناس بالینی 
گفت: بزرگ ترین تهدید 
در دوران قرنطینه خانگی 
بی برنامگی، نداشــتن 
هدف و قــرار دادن خود 

در برابر بمباران اخبار و اطاعات مرتبط با کروناست 
که همین امر اگر از سوی خود افراد مدیریت نشود 
بی شک باعث پدیدار شدن اختال وسواس در آینده 

خواهد شد.
به گزارش فــارس، عبــاس انصــاری اظهار 
کرد:کسانی که به طور پیوسته پیگیر خبرهای کرونا 
هستند و به شکل افراطی از مواد ضدعفونی کننده و 
بهداشتی استفاده می کنند باید توجه داشته باشند 
که به شدت در معرض اختال وسواسی- اجباری یا 
)OCD( هستند که اگر از امروز به آن توجه نکنند 

دچار این شکل از وسواس می شوند.
این روانشــناس بالینی بی برنامگی و نداشتن 
فعالیت بدنی در قرنطینه خانگی را مهم ترین عامل 
بروز وسواس دانست وافزود: خواب کافی، داشتن 
برنامه منظم ورزشــی هرچند به شکل محدود و 
خانگی، ارتباط پیوسته تلفنی با دوستان و نزدیکان، 
دور نگهداشــتن خود و اطرافیــان از اخبار منفی، 
مطالعه و انجام بازی و یا تفریح ازجمله مواردی است 
که می توان برای کاهش استرس و اضطراب و البته 

کنترل رفتارهای وسواسی از آن ها استفاده کرد.
    

افزایش 3 برابری تسهیالت ساخت 
مسکن در بافت فرسوده تهران

مدیرعامل سازمان 
نوسازی شــهر تهران 
از افزایش ســه  برابری 
تســهیات ســاخت 
مســکن در کنار سایر 

مشوق های دولت و مدیریت شهری در بافت های 
فرسوده خبر داد.

به گزارش ایسنا، کاوه حاجی علی اکبری با اشاره 
به کاهش ۱۵ درصدی میزان ساخت وساز مسکن 
در کل شهر تهران در سالی که گذشت، اظهار کرد: 
به دلیل ارائه مشوق ها و سیاست های حمایتی که 
از سوی دولت و مدیریت شــهری برای بازآفرینی 
بافت های فرســوده در نظر گرفته شده بود، میزان 
ساخت وساز در بافت های فرسوده در سال ۹۸ سیر 

نزولی پیدا نکرد.
علی اکبــری دراین باره توضیــح داد: چنانچه 
مالکان اقدام به ساخت وســاز کرده و از مشارکت 
سازندگان غیرحرفه ای استفاده کنند، به ازای هر 
واحد می توانند تا ۱۰۰ میلیون تومان تســهیات 
نوسازی دریافت نمایند، اما اگر مالکان از ظرفیت 
ســازندگان حرفه ای که پروانه انبوه ســازی  دارند 
اســتفاده کنند، این مبلغ ۱۴۰ میلیــون تومان 

خواهد بود.
او متذکــر شــد: درصورتی که ســازندگان و 
انبوه سازان با استفاده از فناوری های نوین اقدام به 
نوسازی در بافت های فرســوده نمایند، به ازای هر 
واحد مســکونی می توانند تا ۱۷۰ میلیون تومان 

تسهیات دریافت کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

حدود دو ماه اســت که کرونا وارد 
ایران شــده و زندگی عادی مردم را 
مختل کرده است. ایران تنها کشوری 
نیســت که با این ویروس ناشناخته 
مرموز دست وپنجه نرم می کند و حاال 
کرونا جز چند کشور، تمام جهان را در 
دست گرفته؛ کسب وکارها را از رونق 
انداخته و روند آمــوزش را کند کرده 
است. مردم خانه نشــین شده اند یا با 

وسواس و ترس زندگی می کنند. 
این روزها نگرانــی در هر خانه ای 
موج می زند. نگرانی از بیمار شــدن، 
نگرانی از فشــار اقتصادی، نگرانی از 
تعطیلی مــدارس و وضعیت نامعلوم 
تحصیلی بچه ها و بیش از همه نگرانی 

از مرگ.
تعداد مبتایان به کرونا همچنان 
باالست. کیانوش جهانپور، سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، می گوید 
از ظهر دوشــنبه تا دیروز بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰۸۹ 
بیمار جدید مبتابــه کووید-۱۹ در 
کشور شناســایی شــدند و مجموع 
بیمــاران شناسایی شــده براثر این 
بیماری بــه ۶۲۵۸۹ مورد رســید. 
همچنیــن از این تعــداد ۳۸۷۲ نفر 
فوت شده و ۲۷۰۳۹ نفر بهبودیافته اند. 
البته ایــن تعداد در روزهــای آینده 
افزایش می یابد چراکه آثار سفرهای 
نــوروزی تازه در حال نمایان شــدن 
است و پزشکان خبر از ارقام بیشتری 

می دهند.
در اعالم کرونا صادق بودیم

کرونا پــای وزیر بهداشــت را به 
مجلس هم بــاز کرد. روز گذشــته 
سعید نمکی در نخستین جلسه علنی 
مجلس شورای اســامی در سال ۹۹ 
درباره اقدامات انجام شده برای مقابله 
با این ویــروس صحبت کــرد. وزیر 
بهداشت در این جلسه گفت: پس ازآن 
کــه اولین گزارش هــا را درخصوص 
انتشــار ویروس کرونا از شهر ووهان 
چیــن دریافــت کردیم، جلســاتی 

را با همــکاران در وزارت بهداشــت 
ترتیب دادیم و در همان روز اول برای 
پروازهای مستقیم چین تصمیماتی 
گرفتیــم. او همچنین به این اشــاره  
کرده اســت که برای تشخیص دادن 
زودهنگام کرونا انستیتو پاستور اقدام 
به ساخت کیت های تشخیصی کرد و 
منتظر رسیدن کیت های تشخیصی 

از کشورهای دیگر نشدیم.
ســعید نمکی در بخــش دیگری 
از صحبت های خــود به ایــن نکته 
اشــاره  کرد که در بهمن ماه مواردی 
با عائم مشابه کرونا مشاهده شد که 
با آزمایش از آن ها ۸ مورد آنفلوآنزای 
نوع B تشخیص داده شد و بعدازآن در 
۲۹ بهمن دو مورد مشکوک به کرونا 
گزارش شــد که پس از تست و تأیید 
نهایی بافاصله صبح روز چهارشنبه 
من در جلسه دولت آن را اعام کردم، 
البته تا پیش ازاین هــم موارد زیادی 
بودند که تست کردیم و نتیجه تست 

منفی بود.
وزیر بهداشــت یادآور شد: اگرچه 
برخی عقیده داشــتند اعام این کار 
قبل از انتخابات درســت نیست، اما 
بنده معتقدم هیچ چیزی درست تر از 
شفافیت و صداقت با مردم نیست و در 
همان اولین روزی کــه ورود کرونا به 
کشور تأیید شد به مردم اطاع رسانی 

شد.
او در ادامه با بیان تدابیر اندیشیده 
شده از سوی این وزارتخانه از ابتدای 
شیوع کرونا تا این لحظه، تصریح کرد: 
امروز افتخار جمهوری اســامی این 
است که در زمان پیک شیوع ویروس 
حتی یک بیمار پشت در بیمارستان 
نمانــد، درحالی که در کشــورهای 
توسعه یافته و پیشرفته بیماران پشت 

در بیمارستان و در پارک ها مانده اند.
 مدیریت کرونا طوالنی 

خواهد بود
در ادامه، وزیر بهداشت در صحن 
علنی مجلس به این موضوع اشــاره 
کرد کــه یکی از عوامــل موفقیت در 
مهار کرونا تعطیلی حرم مقدس امام 
رضا)ع(، حرم حضرت معصومه)س(، 
نمازهــای جمعه، مراســم اعتکاف، 

دانشگاه ها و مدارس بوده است و عامل 
دوم موفقیت در غربالگری بیش از ۷۱ 
میلیون ایرانی از طریق ســامانه های 

مختلف بود. 
نمکی ادامــه داد: به جــای آنکه 
بنشــینیم تا کرونا به سراغ ما بیاید ما 
به سوی مدیریت آن حرکت کردیم، 
امروز مشاهده می شود آمار کرونا رو به 
افزایش است علت آن هم این است که 
ما بیماریابی را فعال کردیم و از طریق 
پروتکل جهانی تشــخیص زودرس و 
جداسازی زودرس در تاش هستیم 
تا بیماران را پیــش از آنکه به مرحله 
وخامت برســند، شناســایی کرده و 
بســتری کنیم تا هم از شیوع بیشتر 
جلوگیری شــود، هــم کادر درمان 
کمتر تحت فشار قرار گیرند و هم نیاز 
به ICU کمتر شــود. درنتیجه امروز 
در هر شهری حدوداً ۳۰ درصد تخت 
خالی داریم و نتیجــه همه  این ها این 
شد که به دلیل رسیدگی بیشتر آمار 

مرگ ومیر کاهش پیدا کرد.
او در انتهــای صحبت هایــش به 
فاصله گذاری هوشــمند اشاره و بیان 
کرد: ما طرح فاصله گذاری اجتماعی 
را در ابتدا مطرح کردیــم و بعدازآن 
فاصله گذاری هوشــمند را با رعایت 
دستورالعمل ها و پروتکل های ایمنی 
و بهداشتی اعام کردیم. فاصله گذاری 
هوشــمند را با دســتورالعمل های 
موردنیاز تدوین کردیم تا بتوانیم هم از 
نظر اقتصادی کار را پیش ببریم و هم 
بیماری را کنترل کنیم. تردید نکنید 
مدیریت کرونــا طوالنی تر ازآنچه که 
ما تصور می کنیــم خواهد بود و هیچ 
پدیده ای برای کشــور سهمگین تر از 
طوالنی شــدن کرونا نیست، لذا همه 
باید کمک و تاش کنیــم و از مردم 
هم بخواهیم کمــک کنند تا بیماری 

کنترل شود.
تقسیم اصناف به ریسک پایین، 

متوسط و باال
روز گذشــته وزیر کشــور هم در 
صحن مجلس حاضر شــد. او در ابتدا 
از اقدامات سریع مسئوالن برای مهار 
کرونا گفت و خاطرنشــان کرد که در 
۳۰ بهمن ماه گزارش ها از این حکایت 

کردند که کرونا در کشور وجود دارد 
و یکم اسفند ســتاد مقابله با کرونا در 
وزارت کشور  با مسئولیت آقای دکتر 

نمکی تشکیل شد. 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
افزود: اقدامات زیادی بــرای مقابله 
با ایــن ویروس صورت گرفته اســت 
ازجمله اینکه با اجرای مرحله جدید 
فاصله گــذاری هوشــمند اصناف را 
به دســته ریســک پایین، متوسط و 
باال تقســیم کردیم و قرار شد از ۲۳ 
فروردین بجز تهران کار را آغاز کنند. 
آغاز به فعالیت اصنــاف در تهران هم 
۳۰ فروردین خواهد بود. درخصوص 
آموزش و پروش هم قرار اســت تا ۳۰ 
فروردین شــرایط را بررسی کنیم و 

سپس تصمیم بگیریم.
رحمانی فضلــی همچنین گفت 
که روند کرونا در خیلی از اســتان ها 
کاهشی است مثًا در ایام عید ۲۰۰۰ 
نفر در بیمارستان های گیان بستری 
بودند کــه اآلن به ۴۰۰ نفر رســیده 
اســت. وضعیت مازندران و خراسان 
هم همین گونه اســت البته این بدان 
معنا نیســت که فعالیت های عادی را 

از سر بگیریم.
غربالگری در تهران موفق نبود

وزیر بهداشــت در ابتدای گزارش 

خود، از طرح های موفق غربالگری در 
کشور خبر داد؛ بااین حال رضا کرمی 
محمدی، جانشین شــهردار تهران و 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهرداری تهران معتقد است 
غربالگــری الاقل در اســتان تهران 
ضعیف انجام  شده است و نتوانستند 
آن گونه که بایدوشاید اطاعات افراد 

و محات را پیدا کنند.
از ســوی دیگر کرمــی محمدی 
بیان کرده که هنوز ســازوکاری برای 
قرنطینه افرادی که مبتا شــده اند 
یا به تازگی از بیمارســتان ترخیص 
شده اند تعیین نشــده است تا اقام و 
ارزاق آن ها در اختیارشان قرار گیرد تا 

مجبور به بیرون آمدن از خانه نشوند.
همچنین با اشاره به صحبت های 
وزیر کشــور در رابطه با روند کاهشی 
در استان ها بد نیست بدانم آمار ابتا 
در آذربایجان غربی و چند شهر دیگر 

سیر صعودی دارد.
پاندمی کرونا در تهران

در این میان صحبت های علیرضا 
زالی، فرمانده ســتاد مقابله با کرونا 
در تهران هم ترس بــه دل می اندازد. 
بر اســاس صحبت های زالی بیماری 
کرونا در تهران نه تنها به مرحله کنترل 
نرســیده بلکه روند آن رو به افزایش 
بوده و تبدیل به پاندومی شده است. 
البته افزایش تردد از آغــاز هفته نیز 
وضعیت را در شهرهای ایران وخیم تر 

کرده است.
او در رابطه با افزایش آمار بیماران 
مبتابه کووید-۱۹ گفــت: با وجود 
همه همراهی هایی کــه مردم در روز 
طبیعت)ســیزده بدر( داشــتند، اما 
در بیشتر اســتان های کشور به ویژه 
در استان تهران شــاهد تغییر بسیار 
جدی در حضور و تردد افراد در شهرها 
بودیم و متأسفانه در زمانی شاهد این 
افزایش ترددها هستیم که آمارها در 
بیمارستان های تهران کماکان رو به 

افزایش است.
او از افزایش ۲۵ درصدی بستری 
شــدن در بخش عادی و افزایش ۱۵ 
درصدی در بخش مراقبت های ویژه 
از روز یکشنبه ۱۷ فروردین خبر داده 
و گفته اســت مراجعــان عمومی به 
بیمارستان ها در مقایسه با روز شنبه 
۲۸ درصد افزایش داشــته اســت و 
درنهایت همه آمارهای ما در مقایسه 

با دوشنبه افزایش نشان می دهد.
زالی این آمــار را بازتابی از میزان 
ابتا در ســطح شــهر دانســته و از 
مردم خواســته همکاری بیشتری 
کننــد. او همچنیــن از مســئوالن 
درخواســت کرده تا همه مواردی را 
که می تواند بــه کاهش حضور مردم 

 در جامعه منجر شــود به کار ببندند. 
در روزهای اخیر یکی از بزرگ ترین 
مشــکات مردم نداشتن درآمد و به 
حالت تعطیل درآمدن کســب وکار 
آن ها بوده است و دستور آغاز به کار 
مشــاغل از ســوی رئیس دولت نیز 
باعث شد تا مردم دوباره در اجتماع 
حاضر شوند و به فعالیت های روزانه 
بپردازند. تصاویر منتشرشده از مترو 
و اتوبوس ها نشــان دهنده این است 
که شــهروندان به نکات پیشگیرانه 
توجهــی نمی کنند و تنهــا با زدن 
ماسک و دســت کردن دستکش در 
فضاهــای عمومی خصوصــاً مترو و 
اتوبوس بدون فاصله ایســتاده اند. با 
توجه به این شــرایط زالی از دولت 
خواســته تا فکری برای این موضوع 
کند و با ارائه بســته های حمایتی و 
تسهیاتی که موجب رفع مشکات 
کسبه می شود کمی شرایط را برای 
آن ها راحت و وضعیت شــیوع کرونا 
را آهســته کند. او همچنین از ستاد 
ملی مبارزه با کرونا خواســته حتماً 
جنبه هــای بازدارنده، تشــویقی و 
حمایتی را برای اقشــار فرودست به 
کار بندد تا از حضور پرتراکم در سطح 

شهر کاسته شود.
انتقاد به آغاز کار اصناف

در آخر اینکه بســیاری معتقدند 
تعطیلی کشور هنوز باید تمدید شود و 
با تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر 
آغاز به کار مشاغل مخالف اند. پزشکان 
بارها هشــدار داده اند اگــر این روند 
متوقف نشــود و تعطیلی ۲ تا ۳ هفته 
دیگر ادامه پیدا نکند شرایط به وضوح 

وخیم تر خواهد شد.
افزایــش انتقادهــا بــه تصمیم 
دولت در حالي اســت که ستاد ملي 
مبارزه بــا کرونا تصویب کــرده که 
کســب وکارهاي کم ریســک در 
اســتان ها مي تواننــد از روز ۲۳ 
فروردین ماه و با رعایت پروتکل هاي 
بهداشــتي فعالیت کننــد. پیش تر 
نیــز رئیس جمهــوري بــا تأکید بر 
موضوع اقتصــاد در کنار ســامت، 
دستور بازگشایي ادارات را داده بود. 
پیش ازاین نیز بخشــنامه اي از سوي 
قائم مقــام وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت مبني بــر »جلوگیري از وقفه 
در کلیــه واحدهــاي تولیــدي« به 
سازمان هاي اســتاني این وزارتخانه 

اباغ  شده بود.

وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس:

طوالنی شدن کرونا پدیده ای سهمگین  است

یادداشت

محمدصالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری

در تمامي نظام هــاي حقوقي جهــان زماني که یک 
مســئله حیاتي جامعه را فرامی گیرد، مسائل حقوقي را 
نیز تحت الشــعاع قرار مي دهد و قطعیات این قسمت به 
زمان دیگري موکول مي شــود. در همین راســتا باید به 
زیرســاخت ها نیز توجه کرد. زیرساخت هاي کشور ما در 
حوزه زندان ها با تعداد محکومان متناسب نیست و تعداد 
زندانیان حدوداً هشت برابر امکانات موجود در این حوزه 
است. در این زمان با توجه به اینکه بیماري کرونا نیز شایع 

شده است و این بیماري نیز زماني تسري پیدا مي کند که 
فاصله فیزیکي رعایت نمي شود. با وضعیت کنوني زندان ها 
و عدم  تعادل تعداد زندانیــان و محیط زندان ها، ضرورت 
دارد میزان زندانیان و بازداشت شدگان به یک هشتم تعداد 
قبلي کاهش یابد؛ زیرا ازیک طرف شــیوع این بیماري در 
این محیط ها و نزدیکي بیش ازحد زندانیان و از طرف دیگر 
محدودیت امکانات بهداشتي سبب مي شود جان زندانیان 
با خطر جدي مواجه شــود و این خطر نیز قابل سرایت به 
مســئوالن و متصدیان حوزه این امر اســت و باید جدي 

گرفته شود تا فاجعه رقم نخورد. 

طبق بخشنامه شوراي عالي قضایي که متناسب و خوب 
نیز تدوین شده است اما با اندکي تأخیر انجام شد، باید به 
تعداد متناسب با فضاي استاندارد زندان ها، محکومان در 
بند باقي مانده و سایرین به مرخصي رفته یا عفو شوند. با 
توجه به حفظ امنیت جامعه و آرامــش مردم باید در این 
میان زندانیاني از بند آزاد شوند که خطري براي جامعه و 
مردم ندارند که در رأس آن ها مي توان به زندانیان سیاسي 
اشــاره کرد که تقریباً هیچ مشــکلي براي امنیت جامعه 

ایجاد نمي کنند. 
در این میــان باید مســئوالن مربوطه در راســتاي 
آزادسازي آن ها و اعطاي مرخصي گام هاي مؤثری بردارند 
زیرا واضح اســت که مخل امنیت عمومي و فردي جامعه 
نیستند. طبق گفته مســئوالن مربوطه تعداد این قبیل 

زندانیان بسیار محدود اســت و امکان آزادي همه آن ها با 
این تفاسیر وجود دارد و در مواردي نیز که این امکان وجود 
ندارد به آن ها مرخصي اعطا شود. در این میان عفو عمومي 
نیز مي تواند راهگشا باشــد. در همین راستا باید مقامات 
قضایي دقت داشته باشــند که این بخشودگي ها شامل 
حال مجرمان پر خطر نشود زیرا مي تواند امنیت جامعه را 
خدشه دار کند. غیرازاین عده، نگه داشتن سایر زندانیان با 
وضع کنوني به هیچ وجه صاح نیست و قطعاً خطر شیوع 
بیماري کرونا را در زندان هــا افزایش مي دهد. اگر درصد 
اندکي نیز مبتا شوند به علت محدودیت هاي زندان سبب 
مي شــود تعداد زیادي از زندانیان جان خود را از دســت 
بدهند و نقطه روشن آزادي بســیاري از زندانیان توسط 

دستگاه قضا تحت تأثیر این اتفاق تلخ قرار گیرد.

چرا باید به زندانی ها مرخصی اعطا شود؟

وزیر بهداشت: یکی از 
عوامل موفقیت در مهار 

کرونا تعطیلی حرم مقدس 
امام رضا)ع(، حرم حضرت 

معصومه)س(، نمازهای 
جمعه، اعتکاف، دانشگاه ها 

و مدارس بوده است

بر اساس گفته های زالی 
بیماری کرونا در تهران 
نه تنها به مرحله کنترل 

نرسیده بلکه روند آن رو 
به افزایش بوده و تبدیل به 

پاندومی شده است
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