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نوروز  99با طعم کندی اینترنت!

این روزهای اینترنت تنبل!

محمد جــواد رنجبر /نــوروز ســال  1399هم
گذشت ،اما آن چه کاربران اینترنت را طی دو
هفته اخیر و به ویژه  10روز گذشته آزار می داد،
کندی سرعت شبکه بود .به گزارش خراسان،
کاهش سرعت اینترنت در ایام نوروز داد کاربران
را درآورده بود ،هم کاربران اینترنت خانگی و
ثابت و هم کاربران اینترنت همراه .در حالی
کــه در پــی گسترش شــیــوع کــرونــا ویـــروس در
کشور ،توصیه ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با
کرونا،منجربهدرخانهماندنبیشترمردموهمین
امر موجب افزایش استفاده از اینترنت توسط
کاربران شده بود ،اما سرعت الک پشتی اینترنت
در برخی روزهــای نــوروز ،کــاربــران را ناراحت
کرده بود .در این بین بعضی شاغالن که باید به
دلیل کرونا ،دورکاری انجام می دادند ،از کندی
شبکه به شــدت انتقاد داشتند .ایــن در حالی
است که پیش از آغاز سال نو ،مسئوالن وزارت
ارتباطات از بهبود سرعت اینترنت خبر داده
بودند .حتی آذری جهرمی وزیر ارتباطات 26
اسفند  98در صفحه توئیتر خود نوشته بود که
امشب ۱۴۰۰گیگابیت بر ثانیه دیگر به ظرفیت
هستهشبکه IPزیرساخت افزوده میشود تا آماده
نوروز باشیم .او  10فروردین نیز در توئیتی وعده
داده بود« :سرعت اینترنت خانگی را حداقل چهار
برابر میکنیم .حال باید منتظر تحقق این وعده
هایهمیشگیبرایافزایشسرعتاینترنتبود.

وزارت بهداشت :در وضعیت
پاندمیک کرونا قرار داریم
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت در
پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره اجرای
فاصله گذاری اجتماعی هوشمند اظهار کرد :هر
آن چه امــروز به عنوان بسیج ملی مقابله با کرونا
اعالم میشود ،ناشی از فاصلهگذاری اجتماعی
یا فیزیکی است که از هفته اول اسفند آغاز و در
فروردین تشدید شد .در وضعیت پاندمیک (همه
گیری جهانی) بیماری قــرار داریــم و کشورهای
اطــراف ما هم درگیر ایــن بیماری هستند و در
نمودارهای شیوع و ابتال با ما همزمان نیستند .در
نتیجه هر وقت این محدودیت کاسته شود ،ریسک
افزایشابتالوجوددارد.آغازبهکارمشاغلبایدگام
به گام و هوشمندانه انجام شود که پروتکلهای آن
در فاصله گذاری هوشمند به دولت اعالم و پس از
تصویب قابل اجرا خواهد بود .به گزارش خراسان،
دکتر کیانوش جهانپور عصر دیروز گفت :ایران در
مقایسه با اغلب کشورها در زمینه مقابله با کرونا
چند امتیاز جلو است و برای پیشگیری از ضربه فنی
شدن باید بیشتر دقت کنیم .گروههای مختلف
مطالباتی دارنــد و باید با ظرافت و با دقت برنامه
ریزی شود .در غیر این صورت ممکن است باعث
خیز شدیدتر بیماری شود .وی اضافه کرد :اگر به
توصیههای وزارت بهداشت در این حوزه عمل شود
و فاصله گذاری هوشمند در دستور کار قرار بگیرد
و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد ،بازگشت بیماری در
شرایط پیک متصور نیست.

دعوای  2وزارتخانه؛ انتقاد
وزیر بهداشت از نامه وزارت صمت
وزیر بهداشت دیروز در نامه ای به رئیس جمهور
نوشت :بازگشایی کلیه مشاغل با مسئولیت
ستاد ملی کرونا مغایرت دارد .بنابرخبر ایرنا،
دکتر سعید نمکی وزیــر بهداشت در نامهای
بــه رئیس جمهور اعــام کــرد کــه نامه وزارت
صمت مبنی بر بازگشایی کلیه مشاغل با نقش،
مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا
مغایرت دارد .وی در این نامه   نوشته است که
شعلههای تصمیم آتش به اختیار هر دستگاه
دولتی ،غیردولتی ،فرهنگی و مذهبی که مورد
تایید نباشد ،دامن نظام سالمت و متعاقب آن
اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
▪صمت :منظور اصناف نبودند

در همین حــال قائم مقام وزیــر صــمــت دربــاره
انتشار ایــن نامه کــه در شبکههای اجتماعی
خبرساز شــد ،اعــام کــرد :ایــن نامه بــر اســاس
دستور رئیس جمهور برای تأمین اقالم مربوط
به مبارزه با کرونا و کاالهای مــورد نیاز مــردم و
مربوط به واحدهای تولیدی بود و شامل اصناف
و کسبوکارها نمیشود .در بخشی از این نامه که
شائبه برانگیز شد ،این طور آمده است :اصل کار و
تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال جهش
تولید نام گذاریشدهتعطیلپذیرنیست،بنابراین
موضع رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
ستاد کرونای این وزارتخانه جلوگیری از ایجاد
هر گونه وقفه در کلیه واحدهای تولیدی کشور
در تمام بخشهای صنعتی ،معدنی و کشاورزی
اســت ،بنابراین این کار مهم با دقتنظر کافی
و تنظیم صور تنامههای بهداشتی در جهت
سالمت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی
مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایتهای الزم
در تداوم فعالیت این واحدها انجام شود و از هر
گونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند.

ماجراهای عجیب کرونا در جهان

ازبازداشتماسکزنندگانتاشلیکبهشکنندگانقرنطینه
گــروه اجتماعی -نحوه مواجهه دول ــت هــا و م ــردم در
کشورهای مختلف با کرونا هم در نوع خود ماجرای جالبی
است .مرور این مواجهه و شکل مدیریت آن ،بهترین و در عین

حال ساده ترین جامعه شناسی ملت ها و دولت هاست البته
برخی از آن ها نیز واقعا تعجب برانگیز است .مثل روشی که
کشورترکمنستاندرهمسایگیماآنرادرپیشگرفتهاست.

ترکمنستان؛ بازداشت ماسکی ها

اکوادور؛ جنازه ها روی دست مردم!

بر زبان آوردن کلمه کرونا
در ترکمنستان ممنوع
شـــده اســــت .مــامــوران
مخفی دولت اگر بشنوند
کسی این کلمه را بر زبان
آورده است ،دستگیرش
می کنند .روی دفترچه خدمات درمانی در بیمارستانها و
اماکن عمومی نیز گذاشتن اسم این بیماری جرم محسوب
می شود .همچنین مأموران لباسشخصی در عشقآباد،
پایتخت ترکمنستان ،حق دارند کسانی را که ماسک بر
صورت دارند ،بازداشت کنند.

یک شهردار در اکــوادور
از دولــت خواسته است
که جنازه جان باختگان
کــرونــا را از داخــل خانه
هـــــــای مــــــــردم جــمــع
کــنــد .خــیــلــی از م ــردم
شکایت کردند که به علت پرشدن ظرفیت قبرستان ها
ناچارند جنازه عزیزانشان را داخــل خانه هایشان نگه
دارند .این شهردار هشدار داد اگر دولت به زودی اقدام
نکند ،مردم جنازه ها رادر خیابان ها رها خواهند کرد.
منبعBTFKNews:

انتشار تعداد زیادی ویدئو
در فضای مجازی از نحوه
بــرخــورد پلیس هند با
نقض کنندگان قوانین
منع رفت و آمد و مقابله با
کرونا هم در نوع خودش
جالب است .پلیس ها کسانی را که به خیابان ها آمده باشند
به شدت با چوب و شالق هدف ضرب و شتم قرار می دهند.
نارندرا مودی نخست وزیر هند اعالم کرده است که این
کشور برای مقابله با کرونا به مدت ۲۱روز در قرنطینه کامل
قرار می گیرد.

ماجرای کرونا در برزیل
هم یکی از عجیب ترین
هاست .بولسونارو رئیس
جمهو ر در چالش جنگ
با استاندارانی است که
شهرها را قرنطینه کرده
اند .بولسونارو گفته است« :آدم ها سرانجام می میرند.آیا
برای تلفات رانندگی یک کارخانه تولید خودرو را تعطیل
می کنند؟» آن طور که بی بی سی اعالم کرده است ،کرونا
در برزیل شیوع گسترده ای دارد ولی آمار واقعی آن منتشر
نمی شود.

بالروس؛سونا عالج کرونا ست!

کنیا و فیلیپین؛ آدم کشی برای قرنطینه!

بــاروســی هــا هــم انگار
از ایــجــاد شــرایــط ویــژه
ب ــرای کــرونــا خوششان
نــمــی آیـــد و تمهیدات
ویژه ای علیه شیوع این
ویــــــروس  بــــــه   اجـــــرا
نگذاشته انــد .رئیس جمهور این کشور در ویدئویی که
نشان می دهد در حال رفتن به زمین هاکی روی یخ است،
لبخند می زند و به مردم کشورش می گوید ودکا بنوشید،
هاکی روی یخ بازی کنید و به سونا بروید که این ها عالج
کروناست.

کنیا هــم شــرایــط خاص
کرونایی خــود را سپری
می کند .بی بی سی در
گزارشی نوشت که طی
روزهــای گذشته ،دست
کم سه نفر که قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشته ،توسط پلیس
به ضرب گلوله جانشان را از دست داده اند.مسئوالن کشور
فیلیپین نیز بعد از اقدام عملی کنیا که به مرگ سه نفر ختم
شد ،در ابالغی به پلیس و ارتش اجازه داده اند افرادی را که
در مقابل اجرای قوانین قرنطینه مقاومت نشان میدهند با
شلیک گلوله از پا در آورند.

هند؛ ضرب و شتم شکنندگان قرنطینه

برزیل؛ رئیس جمهور کرونا را قبول ندارد

5
گزارش

بهترین ادای احترام به کادر درمانی
رعایت هشدارهای بهداشتی است

احترام تمام قد در برابر حافظان
سالمت

اسپانیا؛ تشکر از پرستاران
هرشب ساعت 20
کــرونــا امــا روی دیگری
هم دارد .در اسپانیا که
جــزو کــشــورهــای شیوع
شدید کروناست ،هر شب
ساعت  20مردم به بالکن
خانه هایشان میآیند و با
تشویق و پخش موسیقی از کادر درمانی کشورشان تشکر
و تجلیل می کنند .یک ویدئو از مادرید نشان می دهد
که پرستار یک پیرمرد که آلزایمر دارد ،او را روی بالکن آورده
تا سازش را بنوازد .نکته این جاست که پرستار به آن پیرمرد
گفته است ،مردم برای تو کف و سوت می زنند.

هند؛ اخراج پزشکان و پرستاران مستاجر
تــجــلــیــل از پــزشــکــان و
پــرســتــاران در هند امــا
شکل دیگری دارد .کادر
پزشکی هند که خودشان
را آماده مقابله با موجی از
مبتالیان کرده اند ،حاال
به جای این که از آن ها تقدیر شود ،با این بهانه که آن ها عامل
انتشار ویروس اند با تهدید و اخراج از طرف صاحب خانه ها و
همسایه هایشان مواجه شده اند .البته دولت گفته است که
با این رفتارها به شدت برخورد خواهد کرد.

پرو؛ قرنطینه جنسیتی

مقامات کــشــور پــرو هم
برای جلوگیری از خروج
مــردم از خانه ،اقــدام به
اجــرای قانونی کردهاند
کــــه مــــــردم بـــراســـاس
جنسیت برخی روزها حق دارند از خانه خارج شوند .بر
این اساس مردها در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه
حق خروج از خانه را فقط برای انجام کارهای ضروری
دارند و زنها نیز در روزهای سهشنبه ،پنج شنبه و شنبه .در
روزهای یک شنبه نیز هیچ کس حق خروج از خانه را در این
کشورنخواهد داشت.

 53183مبتال 3294 -قربانی

 2715مبتال و  134قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

بیماران در وضعیت شدید

134

2715

3294

53183

17935

4035

افزایش  100درصدی بودجه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

افزایش  15تا  77درصدی حقوق ،شامل کدام بازنشستگان می شود؟
که کمتر از پنج میلیون و  ۱۰۰هــزار تومان
دریــافــتــی دارنـــد ،گفت :بــر اســاس قانون،
بازنشستگانی که بین  2/4میلیون تومان تا
 5/1میلیون دریافتی دارند بهصورت ویژه
مشمول افزایش حقوق خواهند شد که این
موضوع متفاوت از افــزایــش پرداختهای
مــربــوط بــه همه بازنشستگان اســت .مــرور
جدولی که در ادامــه می آید ما را از تعداد و
میانگین حقوق این گروه بیشتر آگاه می کند:

محمد جواد رنجبر -میزان افزایش حقوق
بازنشستگان موضوعی است که جمع زیادی از
بازنشستگاندرابتدایهرسالمنتظرشنیدن
آن هستند ،از سویی بازنشستگان با دریافتی
کمتر ،بیش از دیگر بازنشستگان دغدغه
افزایش حقوق خود را دارند .در همین باره وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از افزایش  15.8تا
 77.3درصدی حقوقبازنشستههایکشوری
و لشکری به منظور اجــرای همسان سازی
حقوق بازنشستگان خبر داد.
بازنشستگان کشوری و لشکری در98
به گزارش خراسان  ،محمد شریعتمداری وزیر
تعداد لشکری
تعداد کشوری
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  11فروردین جاری
در صفحه توئیتر خود نوشت« :خبرخوش با
یک میلیون
700هزارنفر
دستور مهم رئیس جمهور محترم؛ امسال امر
و400هزارنفر
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ابالغ جداول همسان سازی و افزایش حقوق باید آثار تزریق  ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار
و لشکری به رغم همه محدودیت ها ،نسبت بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی همسانسازی بازنشستگان در پرداختیهای
میانگین حقوق
میانگین حقوق
لشکری
کشوری
به گذشته افزایش جدی می یابد و با تحقق کــشــوری از ســوی ســازمــان برنامه و بودجه فروردین ظهور و بروز داشته باشد.
شده
مقرر
که
معاون رئیسجمهور با بیان این
وعــده اعتبار تخصیصی دکتر نوبخت ما می مشخص می شود.
3میلیون و100
2میلیون و700
اســت ،چهار کمیته ویــژه بــرای پشتیبانی و
توانیم تقریب ًا بــیــن15/8درصــدتــا 77/3
▪سال  98چقدر اضافه شد؟
رفع مشکالت مختلف بازنشستگان از جمله
▪نوبرانه افزایش حقوق بازنشستگان
درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و مسائل معیشتی بازنشستگان تشکیل شود ،افزایش حقوق بازنشستگان در سال گذشته
#دولت_حامی_بازنشستگان».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اول فروردین رئیسسازمان برنامه و بودجه نیز اوایل سال افــزود :بر ایــن اســاس یک کمیته متشکل از ناشی از دو بخش افزایش سنواتی و همچنین
نیز دربــاره میزان افزایش حقوق کارگران و در توئیتی از افزایش  100درصدی این رقم نمایندگان تشکلهای بازنشستگی بر بحث همسا نسازی بــود؛ دربخش اول ،افزایش
مستمری بگیران تامین اجتماعی در توئیتی بــرای ســال  99خبر داد و نوشت« :امسال حقوق و مزایای بازنشستگان متمرکز خواهد سنواتی حقوق ها برابر با  18درصد بود ،البته
با اشاره به برگزاری سه جلسه رسمی شورای برای جبران قدرت خرید بازنشستگان عزیز شد و با توجه به راهکارهای ارائهشده از سوی این افزایش به نحوی بود که از 440هزار تومان
عالی کــار با حضور نمایندگان تشکل های اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان که این کمیته تصمیمگیری روی نحوه تقسیم کمتر نشود.
کارفرمایی وکــارگــری ،از توافق کــارگــران و سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان بود ،با  ۱۰هزار میلیارد تومان منابع همسانسازی همچنین عالوه بر افزایش سنواتی ،مبلغی نیز
بابت همسا نسازی به حقوق بازنشستگان
کارفرمایان برای موکول شدن تصمیم گیری افزایش  ۱۰۰درصــدی به  ۱۰هزار میلیارد انجام میشود.
درباره حداقل مزد به فروردین جاری خبر داد .تومان خواهد رسید».وی البته تاکید کرد که وی در پاسخ به سوالی درباره بازنشستگانی اضافه شد؛ مجموع حقوق بازنشستگان رشد
 24درصد تا  40درصدی پیدا
با این حساب باید منتظر ماند
کرد.
تا دو هفته دیگر تکلیف حقوق
میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال  98و مقایسه با سال 97
بــنــابــرایــن حــقــوق پایینترین
بازنشستگان تامین اجتماعی
درصد افزایش
میزان افزایش
حقوق 98
حقوق 97
شرح
گروههای شغلی تحت پوشش با
نیز مشخص شود.
18
3.939.663
25.826.679
21.887.016
محاسبه بر اساس  18درصد
 30سال خدمت به  20میلیون
میزان دقیق کف و سقف حقوق
و  985هزار و  880ریال رسید.
بازنشستگان طی امسال پس از
32
7.121.692
29.008.708
21.887.016
محاسبه بر اساس همسان سازی

گروه اجتماعی -در  46روز گذشته پر از التهاب
بودیم ،پر از خبرهای بد و خــوب .شاید عادت
کرده ایم هر روز ساعت 14که می شود ،دنبال
خبرهای اعالمی برای تعداد مبتالیان و جان
باختگان جدید کرونا باشیم .پر از التماس های
مسئوالن برای این که مردم به سفر نروند و گاه
هم پر از نگرانی و اضطراب بــرای آن ها که در
روزهای نوروز بار سفر بستند و از این شهر به آن
شهر ناقل ویروس شدند و در خبرها می خواندیم
که بخشی از مبتالیان بستری شده در بیمارستان
یــک شهر مسافران شهرهای دیگر هستند.
در میان همه این ماجراها ،اما تمام ذهن و ضمیر
همه مردم نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به
سوی حافظان سالمت ،پزشکان ،پرستاران و
کسانی بود که جانشان را برای مراقبت و درمان
بیماران کرونا در کف اخالص نهادند و چه بسا
تــعــدادی از آن ها نیز به شهادت رسیدند .در
هر نقطه ای از جهان به تناسب ذوق و سلیقه و
باورهایشان به ساحت آن ها ادای احترام کردند،
ایــن جا آن ها را «شهید خدمت» نامیدند ،در
کشوری در ساعتی مشخص همه مردم از تراس
ها و پنجره خانه هایشان آن ها را تشویق کردند و
برایشان کف زدند .در کشوری دیگر همسایه ها
برای آن ها مقابل خانه هایشان شگفتی آفریدند.
امــا آیــا بهترین پاسخ و ادای احــتــرام بــه کــادر
درمانی جز رعایت هشدارهای بهداشتی است؟
با ایــن حــال روزگـــار ایــن پزشکان و پرستاران
این روزهــا متفاوت است .به حرف های رومینا
غالمی سرپرستار بخش داخلی بیمارستان امام
سجاد(ع) رامسر توجه کنید:
*گاهی همکاران هنگام اطالع به خانواده از فوت
بیمار ،تلفن را دست به دست میکردند چون
نمیتوانستند این خبر را به خانوادهها بدهند.
* شــرایــط ک ــاری سخت بــا وج ــود لبا سهای
مخصوص و ماسکهایی که باید  ۷یا  ۸ساعت
تحمل کنیم یا برای بعضی همکاران شیفت شب
که این زمان به  ۱۲تا  ۱۳ساعت میرسد اما به
خودمان می گوییم که ما باید روحیه داشته باشیم
تا بیماران بتوانند دوری از خانواده را تحمل و بر
ویروس غلبه کنند.
* همسرم هم کارمند بیمارستان است .دو فرزند
خود را از اول اسفند به مادرم سپردم که البته بیشتر
همکاران همین کار را کردند و اگر کسی چنین
شرایطی نداشت ،در خانه اتاقها را جدا کردند،
بیشتر همکاران بچههای زیر  ۲یا  ۳سال دارند و
شرایط برای آن ها حتی از ما هم سختتر است.
* برای اولینبار از دختر  ۵ساله و  ۱۳ساله ام به
مدت  ۳۲روز دور بودم .دخترم را همیشه روی پا
میخواباندم و بعد خودم میخوابیدم ،به همین
یکرد...
دلیل بیقراری م 
* تست کرونای من هم مثبت شده بود .دچار
تنگی نفس شده بودم و زمانی به خود آمدم که
با سیتیاسکن و آزمایش مشخص شد که تست
کرونا مثبت است اما از وضعیتم به هیچ کس
نگفتم چون چشم خانواده و خواهرانم به من بود
و فقط به دخترم گفتم و به او قول داده بودم در
لحظه تحویل سال کنارش باشم...

آیا آمار جهانی مبتالیان به کرونا
واقعی است؟
یک مقام ارشد پزشکی استرالیا دیروز اعالم کرد
که ممکن است  ۱۰میلیون نفر در سراسر جهان
به ویــروس کرونا مبتال شــده باشند .ایــن گفته
مقام استرالیایی در حالی است که آمار رسمی
خبرگزاری رویترز از ابتالی یک میلیون نفر در
سراسر جهان به کووید – ۱۹حکایت دارد« .برندن
مورفی» مقام استرالیایی گفته است :نرخ مرگ و
میر در سراسر جهان بسیار متفاوت است ،از این
رو باور داریم که بسیاری از مبتالیان شناسایی
نشده اند .وی مدعی شده است :تنها آماری که
واقعا به درستی آن ایمان دارم ،آمار ارائه شده در
استرالیاست .استرالیا تا دیروز جمعه پنج هزار و
 ۳۰۰مورد ابتال به کرونا را گزارش داده و ۲۸مورد
مرگ ناشی از این بیماری را به ثبت رسانده است.

