
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

رئیس کل دادگستری تهران: 
استفاده از پابند های الکترونیک 

زندانیان افزایش پیدا کند
رئیـــس کــــــل 
دادگستری استان تهران 
گفت: الزم است استفاده 
از پابند های الکترونیک 
افزایــش پیــدا کند و 

استفاده از سایر تأسیسات حقوقی موردتوجه قرار 
گیرد. به گزارش فارس، محمدجواد حشمتی مهذب 
بیان کرد: زمانی که زندانی محبوس می شود باید کار 
فرهنگی با ابعاد مؤثر صورت گیرد تا این همه زندانی را 
در زندان نگه نداریم. به گفته وی، بیشترین زندانیان 

را در استان تهران داریم.
    

شانه ساز در توضیح چرایی کمبود سرم تزریقی:
مجلس از ما خواست واردات سرم 

را متوقف کنیم
رئیس سازمان غذا و 
دارو درباره موضوع کمبود 
ســرم تزریقی گفت: در 
زمینه ســرم ما پارسال 
این موضوع را پیش بینی 

می کردیــم، اما تولیدکننده ها بــه مجلس اعتراض 
کردند که سازمان غذا و دارو می خواهد سرم وارد کند  و 
مجلس از ما خواست سرم وارد نکنیم. به گزارش میزان، 
محمدرضا شانه ســاز ادامه داد: یکی از شرکت های 
بزرگ تولیدکننده سرم اعالم کرد که به زودی تولیدش 
متوقف می شود و بر همین اساس هم ما برای واردات 
سرم برنامه ریزی کردیم، اما تولیدکننده ها به مجلس 
نامه نوشــتند و تعهد تأمین کردند. مجلس هم از ما 
خواست اقدامی برای واردات نشود. درحالی که اگر طبق 
برنامه ریزی خودمان پیش می رفتیم، اکنون مشکلی 
برای سرم نداشتیم. شانه ساز درمورد کمبود رمدیسیور 
نیز گفت: تأمین دارو انجام می شود، اما وقتی مصرف 
رمدسیویر در خردادماه ۶۰۰ هزار عدد بوده و اکنون در 
اواسط مردادماه به دو میلیون و ۲۵۰ هزار عدد می رسد، 
نشان می دهد که گایدالین ها را برای تجویز دارو درست 

رعایت نمی کنیم.
    

ورود پلیس فتا به ماجرای 
حیوان آزاری زنان

معــاون اجتماعی 
پلیــس فتــا دربــاره 
ویدئوهای منتشرشده 
که در آن زنــان اقدام به 
آزار و کشــتن حیوانات 

می کنند، گفت: این ویدئو ۴ تا ۵ روز اســت که در 
فضای مجازی مشاهده می شود و شناسایی و برخورد 
با عوامل آن در دســتور کار پلیــس فتا قرارگرفته 
است. به گزارش ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی اعالم 
کرد: انتشار هرگونه کلیپ مبنی بر کودک آزاری، 
دگرآزاری، حیوان آزاری از مصادیق این قانون است.

    
کمبود تابوت و آمبوالنس در مشهد 

همزمان با کشتار دلتاویروس
فرماندار مشهد گفت: 
افزایش آمار فوت شدگان 
ناشی از فاجعه کرونا در 
مشهد منجر به کمبود 
تابــوت و آمبوالنس در 

این کالن شهر شده است. به گزارش اعتمادآنالین، 
محمدرضا هاشــمی با بیان اینکــه افزایش آمار 
فوت شدگان ناشی از فاجعه کرونا در مشهد منجر 
به کمبود تابوت و آمبوالنس در این کالن شهر شده 
است، ابراز کرد: با تدابیر اتخاذشده کمبود آمبوالنس 
و تابوت تاحدودی برطرف شده است. هاشمی یادآور 
شد: در خصوص انباشــت اجساد در بیمارستان ها 
نگرانی هایی وجود داشــت که با هماهنگی های 
انجام شده اجساد جهت تغسیل به بهشت رضوان 

منتقل شدند.
    

افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل 
در خوزستان

مدیــرکل آموزش 
 و پــرورش خوزســتان 
یــش تعــداد  فزا ز ا ا
دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل در خوزســتان 

خبر داد. به گزارش ایسنا، کوروش مودت اظهار کرد: 
با توجه به شرایط کرونایی قطعاً تعداد بازماندگان از 
تحصیل افزایش پیدا کرده اند و ما کار شناســایی را 
همراه با شرکای راهبردی مانند ثبت احوال، مدیرکل 
امور اجتماعی، معاونت سیاسی اجتماعی، بهزیستی 
و دیگر دستگاه ها انجام داده ایم و قرار شد اعتباراتی 
نیز از محل شرح وظایف دستگاه های دولتی و معاونت 

سیاسی استانداری برای این کار در نظر گرفته شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کرونا در کشــور بیداد می کند. حاال 
دیگر ابتال تنها به یک نفر یــا دو نفر در 
خانواده محدود نمی شود و بیشتر ابتالها 
به صورت خانوادگی است. فیلم هایی در 
شبکه های مجازی منتشر شده است که 
نشان می دهد از یک خانواده پرجمعیت 
تنها چند نفر باقی  مانده انــد و این تنها 
بخش کوچکی از واقعیتی است که این 

روزها برسرمان آوار شده است. 
ظرفیت بیمارســتان های کشور نه 
تنها تکمیل است، بلکه کار به کف خوابی 
در راهروهــا رســیده و وضعیت بخش 
مراقبت های ویژه نیز اســفناک است. 
هرچند که پیش از این وزیر بهداشت بارها 
از نحوه مدیریت کرونا در کشــور سخن 
گفته و آن را الگویی برای کشــورهای 
دیگر خوانده بود؛ اما بیشــتر از یک ماه 
اســت که ســویه »دلتا« با سرعت هر 
چه تمام در کشــور در حال پیشتازی و 
جابه جایی رکوردهاست.  این در حالی 
است که چند روزی است شمار مبتالیان 
شناسایی شــده نیز مدام رکورد میزند 
و به 39 هزار مبتال در روز رســیده ایم و 
از طــرف دیگر افزایش شــمار بیماران 
بدحال در بخش های ویژه بیمارستان ها 
حکایــت از وضعیتــی هولناک تــر از 
مرگ هــای کرونایــی در روزهای آتی 
دارد؛ به طوری که طبــق آخرین اعالم 
وزارت بهداشــت، در حال حاضر ۶ هزار 
و 7۴9 نفر از هم وطنانمان در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 

مراقبت قرار دارند. در این میان فایل های 
صوتی و تصویری منتشر شده از سوی 
پزشکان و پرستاران و همچنین بیماران و 
همراهان آن ها از وضعیت بیمارستان ها و 
انبوه بیماران و حتی زمین خوابی بیماران 
در بیمارستان ها، بر شــدت نگرانی ها 
افزوده است و نمی توان آینده خوبی را در 
چنین شرایطی متصور شد. در بسیاری 
از کشورها زندگی تقریباً به حالت عادی 
برگشته است، اما ایران همچنان روزانه 
صدها کشــته کرونایی دارد و آمارهای 
غیررسمی از تعداد بیشتری مرگ ومیر 

بر اثر این ویروس خبر می دهند. 
 چه کسی پاسخگوی 

جان مردم است؟
واکســن کرونا، تقریباً در تمام دنیا 
تزریق شده است. کشورهای زیادی دو 
دز ابتدایی واکسن را به مردمانشان تزریق 
کرده اند و برخی کشورها حاال می خواهند 
سومین دز را هم که برای ایمنی بیشتر 
اســت به مردم تزریق کنند تا خیالشان 
بابت مرگ ومیرها آســوده شود. این در 
حالی است که مردم ایران با وجود داشتن 
چندین نوع واکسن ساخت داخل هنوز 
یک دز از واکسن را هم دریافت نکرده اند. 
مسئوالن اجازه ورود واکسن از سایر 
کشورها را نمی دهند و چشم امیدمان 
باید به کشورهای دیگر باشد که برایمان 
واکسن بفرستند و هزینه حملش را هم 
بپردازند! در حالی که مسئولین کشور 
کمترین احساس مســئولیتی در این 

مورد نمی کنند.
شــبکه های مجــازی پر شــده اند 
از واکنــش به ایــن بی مســئولیتی و 
بی تفاوتی ها. هنرمندان، ورزشــکاران، 

چهره های سیاسی و اجتماعی شناخته 
شده همه از کندی سرعت واکسیناسیون 
می گویند و از اینکه در حال شکســتن 
رکوردهای قبلی خود هستیم.  در همین 
رابطه دکتر ظفرقندی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی کشور در توئیتی از تحدید 
کنندگان ورود واکسن به شدت انتقاد 
کرد. او در توییتی نوشت که رکورد ابتال 
و مرگ کرونا شکست، در حالی که تعداد 
تست انجام شــده کاهش و آمار واقعی 
بسیار بیشــتر از موارد اعالم شده است. 
مورتالیتــی در کشــورهایی که بدون 
محدودیت و مرزبندی، ملت را واکسینه 
کردند بسیار کاهش یافته. آیا آن هایی 
که برای تحدید ورود واکسن بیانیه دادند 
امروز پاسخگو هستند؟ از سوی دیگر، 
روز گذشته ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت گفت: متأسفانه تا یک 
ماه آینده تعداد موارد ابتالی به کرونا در 
کشور افزایش خواهد یافت و تا یک ماه 
و نیم دیگر، مــوارد مرگ ومیر صعودی 

خواهد بود. 
این گفته حریرچی به این معناست 
که این روزهــا با بیش از ۵۰۰ کشــته 
روزهای خوشــمان اســت و قرار است 
تن های بسیار بیشتری زیر خاک بروند. 

به گفته حریرچی اگر واکسیناسیون، 
دچار بدعهدی خارجی ها و مشــکالت 
مالی و برخی مســائل داخلی نمی شد 
و زودتر انجام می شــد چنین وضعی را 
نداشــتیم. اگر اعمال قانون و حمایت 
مالی از اقشار آسیب پذیر، بیشتر می شد 
دچار این مشکل نمی شــدیم. اما آقای 
حریرچی سؤال اینجاست که چه کسانی 
باعث این وضع شــدند؟ دســت مردم 

که از تصمیم گیری ها کوتاه اســت؛ این 
صحبت ها را بایــد در جمع همکارانتان 
یا مســئوالنی که برای چنــد میلیون 
ایرانی تصمیــم می گرفتند و همچنان 

سبک سرانه تصمیم می گیرند بگویید. 
طرح عدم تعطیلی بدون هیچ 

مخالفی تصویب شد 
آن زمان که کرونــا در اروپا و آمریکا 
بیداد می کرد با چند ســری تعطیالت 
سراســری اوضاع تا حدی تحت کنترل 
درآمد. در ایران اما مسئوالن به قرنطینه 
کردن و تعطیلی اعتقادی ندارند. کافه ها، 
رستوران ها، مغازه ها، باشگاه های ورزشی، 
آموزشگاه ها و تمام مکان هایی که دلیلی 
برای باز بودنشــان وجود ندارد مشغول 
به کار هســتند و کافه ها و رستوران ها 
میزهایشــان از قبــل رزرو می شــود؛ 
عروســی ها بدون محدودیتی در حال 
برگزار اســت و این درحالی است که با 
این حجم از کشــته و ابتال و بستری در 
بیمارستان ها، طرح عدم تعطیلی بدون 

هیچ مخالفی تصویب شد.  روز گذشته 
روح اله جمعه ای، مشاور وزیر کشور در 
حساب کاربری توئیتر خود نوشت: کما 
فی السابق؛ هرگونه تصمیمی در ستاد 
ملی کرونا به اتفاق آرا تصویب می شود 
و نظرات فردی و بخشی مالک تصمیم 

جمعی نیست. 
او در این توئیت افزوده است: پیشنهاد 
تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث 
قرار گرفت و سپس در ستاد ملی کرونا 
با حضور رئیس جمهور محترم، با توجه 
به شرایط فعلی بدون هیچ مخالفتی، عدم 
تعطیلی تصویب شد. دیروز در واکنش به 
تمام این موضوعات پروانه سلحشوری، 
نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: 
نتیجه ی بی تفاوتی در قبال سرنوشت 
مردم و گره زدن ســالمت به سیاست 
می شود مرگ9۴ هزار انسان بی گناه و 
مرگ بیش از ۵۰۰ نفر ناشی از  کرونا در 
روز. البته که برایشان اهمیتی ندارد، چون 

خودشان جواب خدا را می دهند.
سقوط پروتکل های بهداشتی و 

افزایش شمار فوتی ها
آن طور که پیش تر هم گفته شد ایرج 
حریرچی هشدار داده است که پیش بینی 
چندین مرجع بین المللی این است که تا 
یک ماه آینده تعداد موارد ابتال باال خواهد 
رفت و تا یک ماه و نیم آینده موارد مرگ 
صعودی خواهد بود. این در حالی است 
که در کشور عامل تشدیدکننده تجمع 

نداشته باشیم. 
او همچنیــن گفته اســت رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی به 3۸ 
درصد سقوط کرده اســت  و ۶۲ درصد 
دســتورالعمل ها رعایت نمی شود. در 
۴ اســتان رعایت پروتکل ها به زیر ۲۵ 
درصد رســیده اســت و در ۲3 استان 
پوشش ماسک در اماکن عمومی کمتر 
از ۵۰ درصد است. با توجه به اندازه گیری 
میزان تحرک مردم در جامعه نسبت به 
شرایط عادی در تابستان ۱39۶ و ۱397 
اکنون ۱7 درصد میــزان رفت وآمدها 

افزایش یافته است. 
در کنار بی مسئولیت های دولت اما 
ســهمی از باال رفتن آمار کرونا به مردم 
نیز برمی گردد. عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی باعث شده تا آمار ابتال کشته ها 
باال رود. کادر درمان با گذشت یک سال و 
نیم از شیوع کرونا و گذراندن چندین پیک 
عظیم حاال از همیشه خسته تر هستند 
و طبــق گفته های یک فــوق تخصص 
بیماری های عفونی کادر درمان بسیار 
ناامید هستند و آینده خوبی در انتظارمان 
نیســت. بر اســاس صحبت های ایالد 
علوی، تخت هــا و اورژانس تنفســی 
بیمارســتان لقمــان هم ماننــد تمام 

بیمارستان های تهران کاماًل پر است. او 
ادامه داد: میزان مراجعات به بیمارستان 
به حدی اســت که به این موضوع فکر 
می کنیم که بیماران بر حسب متر مربع 
پذیرش شود. با توجه به اینکه مهم ترین 
درمانی که برای بیماران مبتالبه کووید 
۱9 انجام می شود بحث اکسیژن رسانی 
است، از نظر اکسیژن بســیار در تنگنا 
هستیم، البته با کمک همکاران در این 
زمینه دچار بحران اساسی نشدیم اما همه 
اقدامات با تمهیدات غیرمعمولی مانند 
استفاده از اکسیژن هایی با الین مشترک 
و مواردی از این دست انجام می شود که ما 
را دچار زحمت های طاقت فرسا می کند.

او با بیان اینکه به نظر می رسد هنوز 
به قله پیک نرسیده ایم، اظهار کرد: باید 
امیدوار باشیم که این پیک خاموش شود 
اما وضعیت روشنی پیش رو نداریم و این 
موضوع بسیار آزار دهنده است. از طرفی 
در جامعه هیچ تالشــی برای بهبود این 
وضعیت انجام نمی شود و بیشتر صحبت 
است و برگزاری جلسات متعدد و تکراری 
بدون آنکه به صــورت عملی کمکی به 
بهبود وضعیت شود. در هر حال با توجه 
به شــرایط روزهای اخیر و رکوردهای 
پیاپی کرونا و هشدارهای سازمان های 
بین المللی، بی تردید مدیریت کرونا در 
کشور نیازمند اقدامی جدی و حاکمیتی 
است. اخیراً ابراهیم رییسی، رئیس جمهور 
از طرح تحول جامع مقابله با کرونا خبر 
داده و تأکید کرده که طرح جامع تحول 
در نحوه مقابله با ویروس کرونا با استفاده 
از تجربیات یک سال و نیم اخیر کشور در 
کمیته ویژه ای تدوین و در دســتور کار 
جلسه ستاد ملی قرار خواهد گرفت. این 
در حالی است که بی تردید شرایط فعلی 
کرونا در کشور نیازمند اقدامی فوری و 
ضرب االجلی اســت و هرگونه تأخیری 
در این زمینه، قاعدتاً افزایش ارتفاع موج 
بیماری و سخت تر شدن شرایط و جان 
باختن شمار بیشتری از هم وطنان را به 

دنبال خواهد داشت.

نتیجة ادعاها و کری خوانی های مدیریت کرونا و تولید واکسن داخلی؛

شهربویمرگمیدهد

گزارش

تصاویر دیروز از اولین شب عزاداری محرم در 
یکی از هیأت های مشــهد، در اوج ترکتازی دلتا 
ویروس و خبرهای فاجعه باری که از بیمارستان های 
این شهر به گوش می رسد؛ حیرت آور بود و خشم 

بسیاری را برانگیخت. 
در این عکس ها عــزاداران جامه دریده، بدون 
ماسک و رعایت فاصله اجتماعی؛ تنگاتنگ هم به 

سینه زنی و عزاداری مشغولند.
در تصاویر دیگری از صحن حرم امام رضا )ع(، در 

یک صحن که به قولی در قاب دوربین است فاصله 
اجتماعی رعایت شده و عزاداران ماسک بر صورت 
دارند و خارج از قاب شانه به شانه ایستاده اند و خبری 

از رعایت پروتکل ها نیست.
مدت ها قبل از شروع محرم خطیبان و مداحان و 
طیف های گوناگون ارزشی با فشار، اصرار بر برگزاری 
مراسم عزاداری داشتند. سازمان تبلیغات اسالمی 
هم با آنها همداستان بود و رئیس این سازمان نیز 
طی اظهاراتی کسانی را که برپایی مراسم عزاداری 

محرم را در این روزهای کرونازده منع کنند، ابلیس 
خواند و البته برپایی مراســم را مشروط به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از جمله اســتفاده ۱۰۰ 
درصدی از ماسک، رعایت فاصله  گذاری اجتماعی 
با اولویــت مکان  های باز و دارای تهویه مناســب 
هوا دانست. امری تقریبا در بســیاری از هیأت ها 

غیرعملی. 
فاجعه ای که عزاداری ها به بار می آورد

بسیاری از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، 
پزشکان، پرستاران،   از یک سو و دغدغه مندان از 
طیف های مختلف نسبت به عدم رعایت پروتکل ها 
در مراسم عزاداری و افزایش شیوع کرونا ابراز نگرانی 
کرده و پیش بینی می کنند که با توجه به وخامت 
اوضاع،  عزاداری های امســال به بروز یک فاجعه 
انسانی و افزایش تصاعدی شــمار فوتی ها منتج 

خواهد شد.
عادی سازی کرونا در مراسم محرم

در مورد کرونا و عادی ســازی آن به دلیل قرار 
گرفتن در ماه محرم حواشــی زیادی وجود دارد. 
چند روز پیش هم کاربران فضای مجازی نسبت 
به صحبت های ســید مهدی فقیه امامی، استاد 
حوزه علمیه اصفهان در صفحات اجتماعی که در 
مورد عزاداری محرم بود انتقاد کرده اند. او گفته بود: 
احتمال خطر هست و ممکن است که کرونا بگیرید 
اما افراد می دانند و با اختیار خودش می آیند تا پرچم 
امام حسین را سربلند نگه دارند، ولو کرونا بگیرند. 

چه اشکالی دارد! اگر هم کرونا بگیرند و از دنیا بروند، 
شهید مدافع حرم می شوند. 

عزاداری مستحب است، نه واجب
در رابطه با برگزاری مراسم محرم تفاوت نظرهای 
زیادی وجود دارد. عــده ای از روحانیون برگزاری 
مراسم را واجب می دانند اما برخی نظری دیگر دارند. 
علی اشرف فتحی، پژوهشگر تاریخ اسالم و مدرس 
حوزه درباره ی برگزاری مراســم محرم در دوران 
کرونا می گوید: عزاداری مستحب مؤکد است. یعنی 
بر مستحب بودن آن تأکید شده است. مگر اینکه 
شرایطی ایجاد شود و مذهب شیعه به خطر بیافتد 
که در آن صورت برخی از فقها می گویند، عزاداری 
واجب است. او با اشاره به اینکه اگر مراسمی جان 
انسان ها را به خطر بیاندازد، انجام آن الزم نیست، 
افزود: وقتی شرایطی ایجاد می شود که ممکن است 

سالمتی افراد به خطر بیافتد، از نظر فقهی هم اولویت 
این است که طبق آن شرایط، محدودیت هایی ایجاد 
شود و علما هم در این چند روز و همین طور سال 
گذشته گفته اند که اگر خطری داشته باشد، لزومی 
ندارد که برگزار شــود. او در ادامه گفت: بسیاری 
از کارهای واجــب و اداری که قباًل حضوری انجام 
می شد، امروز به صورت اینترنتی انجام می شود و 
مشــکلی هم وجود ندارد. اما درباره ی عزاداری ها 
وقتی اصل آن مستحب است، از نظر فقهی و مذهبی 
هم مشخص است که باید شرایط فعلی را مراعات 
کنند. در ماه رمضان و ماه محرم در دوران کرونا، هر 
بار علما بر مراعات تأکید کرده اند. طبقه ی پایین تر 
مذهبی، مداح ها و خطبای کم ســواد هستند که 
اختالل ایجاد می کنند، این حرف ها سلیقه خود 

آن هاست.

عزاداری محرم بدون رعایت پروتکل ها کلید خورد؛

سینه زنی پای َعَلم مرگ 

ایرج حریرچی هشدار 
داده است که پیش بینی 

چندین مرجع بین المللی 
این است که تا یک ماه آینده 

تعداد موارد ابتال در ایران 
باال خواهد رفت و تا یک ماه 

و نیم آینده موارد مرگ 
صعودی خواهد بود. این 

در حالی است که در کشور 
عامل تشدیدکننده تجمع 

نداشته باشیم

فوق تخصص عفونی: میزان 
مراجعات به بیمارستان 

به حدی است که باید 
بیماران بر حسب متر مربع 

پذیرش شوند. با توجه به 
اینکه مهم ترین درمانی 
که برای بیماران مبتالبه 
کووید ۱۹ انجام می شود 
اکسیژن رسانی است، از 

نظر اکسیژن هم بسیار در 
تنگنا هستیم
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