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 فعالیت آرایشگاه ها 
در پایتخت بالمانع شد

معــاون نظــارت 
بــر اماکــن عمومی 
پلیس امنیت عمومی 
پایتخت اعــام کرد 
که از امــروز فعالیت 

آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بامانع است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ نادر مرادی دراین باره 
گفت: برابر مصوبات ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، 
آرایشگاه های زنانه و مردانه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می توانند از فردا فعالیت خود را آغاز کنند.

او اضافه کرد:  این آرایشگاه ها باید به سامانه وزارت 
بهداشت مراجعه کرده و حتماً کد مخصوص فعالیت 
را دریافت کرده و بر روی در ورودی واحد صنفی خود 

نصب کنند.
به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت عمومی پایتخت، این مصوبه تنها در مورد 
آرایشگاه ها بوده و در حال حاضر فعالیت دیگر مشاغل 
پر ریسک که قباً ممنوعیت آن اعام شده بود پابرجا 
خواهد بود و پلیس برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا 

با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.
    

زلزله ۵.۱ ریشتری در لرستان
شــته  گذ ز  و ر
زمین لرزه ای فیروزآباد 
در اســتان لرستان را 

لرزاند.
به گــزارش ایلنا،  

زمین لرزه ای به بزرگــی ۵.۱ ریشــتر در عمق ۷ 
کیلومتری زمین استان لرستان - حوالی فیروزآباد 
را لرزاند. این زمین لرزه در ساعت ۱۲ و ۳۷ دقیقه و 

۴۹ ثانیه به وقوع پیوسته است.
به گفته سخنگوی اورژانس کشور تاکنون هیچ 

مصدومی در مناطق زلزله زده گزارش نشده است.
مجتبی خالدی بیان کرد: روز گذشــته ۲ مورد 
پس لرزه در شهرستان الشــتر - دهستان و هنام 
گزارش شده است و بر اساس بررسی های تیم های 
ارزیاب در شــهرهای خرم آباد، فیروزآباد و الشتر 

تاکنون ۲۵ نفر مصدوم  شده اند. 
همچنین مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد 
و نجات از اعزام 6 تیم ارزیاب بــه مناطق زلزله زده 

خبر داد. 
    

ابتالی دوباره به کرونا هنوز 
ثابت نشده است

یــر  ز و ون  معــا
بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی در 
رابطه با ابتای مجدد 
به کرونا گفت: در مورد 

احتمال ابتای مجدد تاکنون دو مطالعه محدود با 
تعداد نمونه های کم در ژاپن و کره جنوبی انجام شده 

است و هنوز این موضوع ثابت نشده است.
به گزارش ایرنا، قاسم جان بابایی ادامه داد: هنوز 
دانش ما درباره این بیماری تکمیل نشــده است. 
حداقل از این بیماری باید یکی دو ســال بگذرد تا 
ببینیم آیا افراد مبتا دوباره به مبتا می شوند یا نه. 
در مطالعات کوچکی که در کره جنوبی و ژاپن انجام 
شد اعام کردند که در بین ۱۰ یا ۱۵ نفر این بیماری 
دوباره مشاهده شــده که مطالعه قابل اطمینانی 

نیست.
    

۳۰ هکتار از مراتع طبیعی 
دهلران سوخت

فرمانــده انتظامی 
اســتان ایــام گفت: 
براثر آتش ســوزی در 
شهرستان دهلران، ۳۰ 
هکتار از مراتع طبیعی 

این شهرستان طعمه حریق شد. به گزارش میزان، 
ســردار نورعلی یاری اظهار کــرد: در پی دریافت 
گزارشــی از مرکز فوریت های ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
آتش سوزی در زمین های روستای بیشه دراز از توابع 
شهرســتان دهلران، مأموران انتظامی شهرستان 

بافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: گزارش مأموران اعزامی به محل حادثه 
حاکی از آن است، ۳۰ هکتار از مراتع طبیعی منطقه 
در آتش سوخته است. سردار یاری با بیان اینکه با 
حضور به موقع پلیس، تیم های امدادی و آتش نشانی 
حریق بعد از ساعت ها آتش سوزی مهار شد، ادامه داد: 
تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت وقوع این 
آتش سوزی در دست بررسی است. فرمانده انتظامی 
استان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به نزدیک 
شدن فصل گرما و خشک شــدن پوشش گیاهی، 
رعایت اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از 

وقوع آتش سوزی را مدنظر داشته باشند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بیش از دو ماه اســت که پای کرونا 
به ایران بازشــده و قربانی می گیرد و 
حاال شــرایط انگار کمی برای مردم و 
مســئوالن عادی شده اســت. پس از 
کش و قوس هاي فــراوان چند روزی 
می شــود که درهاي مساجد در ۱۳۲ 
شهر با وضعیت ســفید به روي مردم 
باز شــد. همچنین محمد نوروزپور،  
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبي 
ســازمان اوقاف و امور خیریه،  از اباغ 
دســتور بازگشــایي یک هزار و ۱۰8 
امامزاده در این ۱۳۲ شهرستان خبر 
داد و گفت: »دستورالعمل بازگشایي 
بقاع متبرکه ۱۳۲ شهرستاني که ستاد 
ملي مبارزه با کرونا وضعیت آن را سفید 
و کم خطــر اعام کرده بود، از ســوي 
سازمان اوقاف و امور خیریه اباغ شده 
است.« از سوي دیگر وزارت بهداشت 
در آخرین آمار رسمي خود اعام کرد از 
سه شنبه )۱6 اردیبهشت( تا چهارشنبه 
)۱۷ اردیبهشت( ۷8 نفر به علت کرونا 
جان باخته اند و یک هزار و 68۰ مورد 
ابتاي جدید شناسایی شــده است. 
کیانوش جهانپور، ســخنگوي وزارت 
بهداشت مجموع آمار رسمي مبتایان 
کرونا در ایران را ۱۰۱ هزار و 6۵۰ نفر و 
تعداد کل جان باختگان را نیز 6 هزار و 
۴۱8 نفر برآورد کرد. همچنین بیش از 
8۱هزار نفر پس از ابتا به کووید-۱۹ 

بهبودیافته اند. 
با اینکه گفته می شــود شرایط در 
برخی مناطق و استان ها سفید اعام 
 شده است اما جهانپور به روند افزایش 
مبتایان در ۱۵ استان کشور اشاره کرد 
و گفت: روند صعــودي تدریجي را در 
روزهای اخیر شاهد بودیم. باید به آمار 
روزهاي دیگر توجه کنیم. بخشي از آن 
به دلیل بیماریابي فعال تر است ولي اگر 
به دلیل دیگر باشد، محدودیت ها در آن 

استان ها بیشتر خواهد شد. 
گزارش هــا می گویند در اســتان 
خوزســتان وضعیت متفاوت اســت. 
احتماالً پیک دیرتر شروع شده و دیرتر 
عبور کند. همچنیــن ایرج حریرچي، 

معاون وزیر بهداشــت بیشترین سیر 
صعودي کرونا در کشــور را مربوط به 
استان خوزستان دانست و گفت: طبق 
اعام مسئوالن دانشگاه علوم پزشکي 
این استان، افزایش بیماریابي و رعایت 
نکردن فاصله گذاری اجتماعي ازجمله 

دالیل این سیر صعودي بوده است.
نگرانی از افزایش آمار بیماران 

کرونایی در خوزستان
با توجه به گفته هاي این دو مسئول، 
غامرضا شریعتي ، استاندار خوزستان 
نیز از سرعت  باالی  شیوع کرونا در اهواز 
ابــراز نگراني کرد و گفــت: مردم این 
شهر بي مباالت شــده اند و نسبت به 
هفته هاي اول کمتر رعایت مي کنند. 
او همچنین با اشــاره بــه اینکه تا ۱۵ 
فروردین در خوزســتان تعداد بسیار 
کمي به کرونا مبتا شدند، خاطرنشان 
کرد: اما پس از آغاز طرح فاصله گذاري 
هوشمند به خصوص در ۱۰ روز گذشته 
با معضــل بي تفاوتي مــردم و حضور 
ویروس در جامعه مواجه شدیم و تعداد 
مبتایان به کرونــا افزایش پیدا کرد. 
خوزستان از مراکز اصلي اقتصاد کشور 
است و نباید فعالیت هاي اقتصادي این 
استان متوقف شود اما اگر روند افزایش 
ابتا به کرونــا ادامه یابــد، مجبوریم 
دوبــاره محدودیت هاي جــدي را در 
برخي شــهرهاي قرمز اعمال کنیم. 
از ســوي دیگر مهدیه توکلي، معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکي دزفول، 
با بیان اینکــه تعداد افــراد مبتا به 
کرونا همچنان در این شهرســتان در 
حال افزایش اســت، گفت: »افزایش 
بیماران مبتا به کرونا موجب فرسایش 
کادر درمان، پزشــکان و پرســتاران 
بیمارســتان ها شده اســت«. معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکي دزفول از 
مردم به دلیل عدم رعایت فاصله گذاري 
هوشمند پس از بازگشــایي  ادارات و 
اصناف گایه کرد و گفت: »درحالی که 
شرایط در بیمارســتان بزرگ دزفول 
عادي نیســت برخي افراد در ســطح 
شهر پروتکل هاي بهداشتي را رعایت 
نمي کنند که این امر موجب باال رفتن 
آمار مبتایان شده اســت.« توکلي با 
بیان اینکه پوشیدن لباس مخصوص 
کادر درماني در هواي گرم و با زبان روزه 

بسیار دشوار است، از مردم خواست از 
دیدوبازدیدها کم کنند تا افراد دیگر و 
کادر پزشکي تاوان بي احتیاطي آن ها 

را ندهند.
از سوی دیگر رضا نجاتی، سخنگوی 
ستاد مدیریت کرونا در خوزستان هم 
مانند سایر مسئولین هشدار داده است 
اگر شرایط مثل قبل نشود و آمار ابتا 
همچنان ســیر صعودی داشته باشد 
شــرایط به حالت تعطیلی درمی آید. 
او گفته اســت اینکه خوزستان یکی 
از مناطق اقتصادی کشــور به حساب 
می آید بر کســی پوشــیده نیست اما 
این گونه نیســت که خوزستان فدای 
اقتصاد کشــور شــود؛ یقیناً معیشت 
مردم برای ما مهم اســت اما سامت 

مردم اولویت دارد.
افزایش ناگهانی نشان از 
شناسایی به موقع است

از ســوی دیگر برخی از پزشکان و 
مســئوالن این حوزه روی دیگر سکه 
را نگاه می کننــد و می گویند افزایش 
ناگهانی و انفجاری بیماران کرونایی به 
دلیل شناسایی به موقع بیماران است. 
سرپرست مرکز بهداشت خوزستان از 
این خبر داده که رقم های اعام شــده 
بسیار خوب است زیرا بیماران قبل از 
اینکه بدحال شوند، شناسایی شده اند و 
شناسایی زودهنگام و قرنطینه و درمان 
به موقع این بیماران، از آلوده شــدن 
افراد دیگر و مراجعه به بیمارســتان 

جلوگیری می کند.
البته سیدمحمد علوی به این اشاره  
کرده است که بیمار سرپایی نمودی از 
بیمار بســتری خواهد بود زیرا ممکن 
است همین بیمار سرپایی، دو روز بعد 
نیاز به بستری داشته باشد. همچنین 
در اپیدمــی، کنتــرل مرگ ومیــر 
مهم ترین موضوع اســت. به گفته او 
اکنون در آلمان و کــره جنوبی تعداد 
بیماران بسیار زیاد است اما مرگ ومیر 
این کشورها کم است و  جزو کشورهای 
موفق در مدیریت بیماری محســوب 

می شوند.
او افزود: ممکن است کشوری تعداد 
بیشتری بیمار داشــته باشد؛ باالخره 
بیماران بهبود می یابند، اما شــاخص 
مهم، میزان مرگ ومیر اســت. ایران از 

نظر موارد بیماری دهمین کشور، از نظر 
مرگ ومیر نهمین کشور، از نظر بهبود 
پنجمین کشــور اما ازنظر بیماریابی 
و نمونه گیــری شــصت و پنجمین 
کشور اســت و این مســئله، اهمیت 

نمونه برداری را نشان می دهد.
 گرمای هوا هم کرونا 

را شکست نداد
از موضوع شیوع کرونا در خوزستان 
و احتمال بازگشت تعطیلی اصناف این 
استان که بگذریم، در روزهای ابتدای 
اپیدمی کرونا یکی از موضوعات مهم 
تأثیر دما بر بقــای این ویروس عجیب 
بود. بسیاری معتقد بودند ویروس کرونا 
در دمای ســرد می تواند باقی بماند اما 
گرما دشمن آن اســت. گروهی دیگر 
می گفتند ایــن بیماری تابســتان از 
استان های جنوبی رخت می بندد اما 
حاال، با گرم شدن هوا نه تنها کرونا در 
اســتان های جنوبی تمام نشده بلکه 

شدت هم گرفته است.
نجاتی هم بی تأثیــر بودن گرمای 
هوا در خوزســتان را در شکست کرونا 
تصدیق کرد و گفت: »تصور غلط این 
بود که گرما بــر فعالیت ویروس کرونا 
اثر می گذارد اما این ویروس همچنان 

وجود دارد و حتی وحشی تر شده و گرما 
نیز اثری بر فعالیت آن نگذاشته است.« 
البته او از بی توجهی مردم و ساده انگاری 
آن ها هم گایه کرده و بخشــی از باال 
رفتن آمارها را به خاطــر عدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی می داند.
عدم رعایت پروتکل ها شرایط 

تهران را شکننده کرده
اما تهران هم شرایط خوبی ندارند. 
هرچنــد این روزهــا شــاهد بیرون 
آمدن هــای بی دلیــل و غیرضروری 
شهروندان یا تجمع های چند نفره در 
پارک ها و مراکز خرید هستیم و از همه 
می شــنویم که باید به این شرایط خو 
بگیریم و کرونا به این زودی ها نمی رود، 
اما عمل به پروتکل های بهداشتی هم 
نقش مهمی در بازگشت دوباره سامت 

به کشور دارد. 
این روزها همین بی خیالی و ساده 
نگاه کردن به ویروسی که تمام دنیا را 
با بحران مواجه کرده است باعث شده 
تا مسئوالن و کادر پزشکی واکنش های 
زیادی نشــان دهند. روزی نیست که 
کسی از احتمال شــیوع دوباره و باال 
رفتن آمار ابتا در تهران صحبت نکند 
و ایرج حریرچی هم  بارها تکرار کرده 
است که اگر مردم مقید به رعایت اصول 
بهداشتی و پیشــگیرانه نباشند این 
بیماری تهران و سایر شهرهای بزرگ 
ایران را وارد پیک دوم، ســوم و چندم 
خواهد کرد. روز گذشــته هم علیرضا 
زالی، فرمانده ســتاد مقابله با بیماری 
کرونا در کان شهر تهران از شکننده 

بودن وضعیت تهران گفته بود.
 وضعیت در تهران نیز چندان عادي 
به نظر نمي رسد و زالي از نزدیک شدن 
آمار ابتا به کوویــد-۱۹ در تهران به 
حالت کفه اي خبــر داد و گفت: البته 
هنوز تعــداد قابل توجهــی بیمار در 
بخش هاي عادي و ویژه بستري هستند. 
همچنین تعداد مراجعان هم در بخش 
درمان و هم بهداشت، عدد قابل توجهی 
در روز را نشان مي دهد و هنوز در تهران 
شرایط متفاوت تر از استان هاي دیگر 
اســت. به گفته او، تهران همچنان در 
تب وتاب اپیدمي است و ممکن است 
شرایط متفاوتي در روزهاي آینده در 

استان حاکم شود.
  او انتقاداتی در رابطه با پروتکل های 
بهداشــتی برخی ادارات و مکان های 
عمومی هم مطرح کرد مبنی بر اینکه 
پروتکل هایی کــه برای ایــن مراکز 
صادرشده در تناسب با شرایط جمعیت 
حاضر در آن ها نیست، به همین منظور 
باید پروتکل ها ســختگیرانه تر شده 
و تغییر یابــد، همچنین بــه گفته او 
باید در فراینــد نوبت دهی مراجعین 

دستورالعمل های جدید تدوین شود.
زالی با اشــاره به ثبت حدود ۴۵۰ 
هزار شــغل در مجموعه استان تهران 
برای تعهد به پروتکل ها، یادآور شــد: 
طبیعتاً با توجه به گستره جغرافیایی 
اســتان تهران این باالترین میزان در 
کشور اســت و این وضعیت با بسیاری 
از اســتان ها نیز قابلیت قیاس ندارد، 
اما به دلیل اهمیت باال بــودن تراکم 
جمعیتی در اســتان تهــران جدی 
گرفتن پروتکل ها توســط صاحبان 
مشاغل ضروری اســت. او با اشاره به 
معدل حــدود 6۲ درصــدی رعایت 
پروتکل های بهداشتی در تهران، گفت: 
این درحالی که اســت که متوســط 
کشــوری بین 8۰ تــا 8۵ درصد بوده 
اســت، بنابراین باید حتمــاً با اصناف 

نشستی در این زمینه انجام شود.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا 
در کان شهر تهران خاطرنشان کرد از 
روز سه شنبه با اقدامات معاونت های 
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی 
تهــران برنامه های نظارتــی دوره ای 
افزایش یافته و تیم های بیشــتری در 
این مورد نظارت می کنند، البته ضرورتاً 
عدم اجرای پروتکل های بهداشــتی 
به معنــای نافرمانی نیســت بلکه در 
برخی موارد احتیاج به آموزش بیشتر 

وجود دارد. 
زالی ادامه داد: پیش بینی می شود 
تا اواســط هفته آینده وضعیت تهران 
در زمینــه اجــرا و عملیاتی شــدن 
پروتکل های بهداشتی حداقل در مورد 
اصناف و مشاغل بسیار مطلوب تر شود.

او درباره وضعیت بیمــاری کرونا 
در اســتان تهران گفت: آمارها تفاوت 
قابل توجهــی را نســبت به روزهای 
گذشته نشــان نمی دهد و همان طور 
که قبًا گفتیم شرایط استان تهران در 
زمینه بیماری کرونا شکننده و بی ثبات 
اســت و هرگونه بی احتیاطی و تقلیل 
ماحظات بهداشتی می تواند موجب 
شکل جدیدی از بروز بیماری در استان 

تهران شود.
 در پایان اما الزم است بار دیگر تأکید 
کرد که مردم باید موضوع کرونا را جدی 
بگیرند، این بیماری کامًا جدی است 
و هرگونه اشــتباه دراین باره می تواند 
مخاطره آمیز و خطرناک باشــد. این 
موضوع کــه به احتمال زیــاد کرونا به 
این زودی از کشور و جهان بیرون نرود 
حقیقتی غیرقابل انکار است اما رعایت 
نکات بهداشتی در بیرون خانه و اجتماع 
به شدت الزم اســت. فراموش نکنیم 
استفاده از ماسک و دستکش و رعایت 
فاصله اجتماعی می تواند نقش بسزایی 

در مهار این بیماری ایفا کند.

افزایش نگرانی ها از روند صعودی تدریجی مبتالیان به کووید-۱9 

وضعیت شکننده تهران؛ پیک بیماری در خوزستان

یادداشت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس

مجازات حبس، راه حل نهایي بــراي مقابله با جرایم 
نیست و باید براي حبس زدایی و کاهش پرونده هاي قضایي 
قوانین اصاح شود، تا چند سال پیش حبس راه حل نهایي 
بود و به طورقطع آثار مخرب زیادي را به دنبال داشــت، 
بنابراین باید به مجازات جایگزین حبس توجه بیشتري 
داشته باشــیم و قضات به جای تعیین مجازات زندان که 
آسیب هاي زیادي را در پي دارد مجازات جایگزین براي 

بازگرداندن مجرم به جامعه را درنظربگیرند. باید بسترهاي 
الزم براي کاهش جمعیت کیفــري و مجازات جایگزین 
حبــس فراهم شــود، در مجلس دهم گام هــاي مؤثری 
براي تقلیل و کاهش مجازات برداشــته شــد، همچنین 
حبس زدایي نیاز به قانون دارد و در ایــن رابطه اقدامات 
خوبي در مجلس دهم انجام شد اما باید تداوم یابد و مجلس 
یازدهم هم به این مهم توجه ویژه داشته باشد. ممنوعیت 
زنداني کردن بدهکاران مهریه یکي از اقدامات مؤثر براي 
کاهش تقلیل حبس است زیرا محکومان مهریه برخاف 

بسیاري از محکومان نیات مجرمانه نداشته و حذف حبس 
مجازات کاهش پرونده هاي قضایي را در پي دارد و از سویي 
هزینه زیادي باید صرف نگهداري آن ها شود. اجراي قانون 
جدید چــک ورودي پرونده ها به قــوه قضائیه ۲۰ درصد 
کاهش مي یابد، کسي که توانایي صدور چک ندارد نباید 
دسته چک داشته باشــد که به دلیل عدم پرداخت راهي 
زندان شده و باعث پر شدن زندان ها شود. متأسفانه امروز 
شاهد هستیم که برخي به دلیل بوته کنی و چراي غیرمجاز 
دام در زندان هســتند، به عنوان مثال بوته کنی در حال 
حاضر جریمه نقدي، حبس و شــاق داشته و به صورت 
جدي نیاز اســت از جرایمي مانند چــراي غیرمجاز دام، 
حفر چاه و بوته کنی قضازدایی شود. با قضازدایی ۱۵ درصد 
پرونده ها کاهش مي یابد، بهتر اســت بسیاري از جرایمي 

که مجرم براي بار نخســت مرتکب مي شود را تعلیق کرد 
یعني مجرم آزاد و طي 6 تا ۷ سال حبسش را معلق کرد و 
چنانچه طي این مدت خافي مرتکب نشد حبس بخشوده 
شــود و مي توان با این کار مجرم را تنبیه کرد بدون اینکه 
مجازات شود. قضا زدایی و حبس زدایي نیاز به قانون دارد، 
در این رابطه اقدامات خوبي در مجلس دهم انجام شد اما 
باید تداوم یابد و مجلس یازدهم هم به این مهم توجه ویژه 
داشته باشــد. مقام معظم رهبري در سیاست هاي کلي 
قضایي به موضوع حبس زدایي و مجازات جایگزین تأکید 
زیادي داشتند بنابراین می طلبد حبس بسیاري از جرایم 
ســبک را حذف کرد و قوه قضائیه هم بــا اجراي مجازات 
جایگزین حبس براي زندانیان، آسیب ها و تبعات منفي 

جرایم را بر خانواده ها کاهش دهد.

نقش حبس زدایی در کاهش جرم

علیرضا زالی: شرایط استان 
تهران در زمینه بیماری 

کرونا شکننده و بی ثبات 
است و هرگونه بی احتیاطی 

و تقلیل مالحظات 
بهداشتی می تواند موجب 

شکل جدیدی از بروز 
بیماری در استان تهران 

شود

رضا نجاتی، سخنگوی ستاد 
مدیریت کرونا در خوزستان 

هشدار داده است اگر 
شرایط مثل قبل نشود و آمار 
ابتال همچنان سیر صعودی 
داشته باشد مراکز به حالت 

تعطیل درمی آید
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