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از میان خبرها

واکنش معین به خرافات ادعایی
برخی در درمان کرونا

در پی طرح موارد ادعایی در حوزه موسوم به طب
اسالمی ،مصطفی معین پزشک و فعال سیاسی
در صفحه اینستاگرامش نوشت :چندی است که
فضای مجازی آلوده مطالب و ادعاهای موهوم
و خرافی برای درمــان کرونا و هزار و یک درد و
بیماری دیگر با «طب سنتی»« ،طب اسالمی»،
«طب النبی»« ،طب الصادق»« ،طب الرضا» و
«طب ایرانی» شده است! همین طور رویکردهای
غیر علمی و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه در
زمینه های پزشکی و از جمله کرونا را از زبان
برخی بلندپایگان سیاسی شاهد هستیم! درمان
بیماری ها با خــوردن خــون جوجه تیغی ،دود
کــردن عنبر نسارا یا پشکل االغ ،به کارگیری
شیاف روغن بنفشه ،نوش جان کردن ادرار شتر،
تاکید بر رعایت نکردن توصیه های بهداشتی
پزشکانبرایپیشگیریازکروناواستفادهنکردن
از درمــان دارویــی ،از جمله این خرافه پراکنی
هاست.سوالاینجاستکهآیادولتوحاکمیت،
وزارت بهداشت و نیز نخبگان و صاحب نظران
دینی ،علمی و پزشکی در برابر خسارتی که از
این طریق به مذهب ،فرهنگ عمومی و سالمت
جامعه وارد می شود ،نباید موضع گیری و اقدام
قاطع کنند؟

سرعتاینترنتخانگیدرکالن
شهرهاتاپایانسال ۴برابرمیشود
مدیرعامل شرکت مخابرات ایــران گفت :تا پایان
ســال  ۹۹کــان شهرها و شهرهای بــزرگ کشور
تحت پوشش سرویس  VDSLبه عنوان جایگزینی
برای اینترنت خانگی ADSLقرار می گیرند.مجید
صدری با اشاره به برنامه ریزی در دست انجام برای
ارتقایفناوری ADSLبه VDSLبهمهرگفت:باتوجه
بهقولیکهبهوزیرارتباطاتدادهایمحداکثرتااواسط
خردادماه ۵۵۰هزار خط اینترنت VDSLدر تهران
و قم دایر میشود .وی با بیان این که این سرویس،
دسترسی به میانگین سرعت  ۴۰مگابیتی را برای
کاربران محقق میکند ،ادامه داد :سرویسADSL
میانگین سرعت  ۱۰مگابیت را برای کاربر محقق
میکرد؛ اما سرویس  VDSLروی همان بستر سیم
مسی و با فناوری جدید ،حداقل سرعتی  ۴برابر
را برای کاربر ارائــه میدهد .حتی تستها نشان
میدهدکهدربرخیمناطقتهراناینسرعتتا۷۰
مگابیتهممیرسدکهالبتهبهمیزانفاصلهتامراکز
مخابراتیودیگرشرایطبستگیدارد.

نخستینکاروانحج ۹۹ششمتیر
یشود
اعزامم 
معاون حج و عمره سازمان حج و زیــارت گفت :در
صورتعادیشدنشرایط،نخستینکاروانزائران
حجتمتع ۹۹ششمتیرماهراهیسرزمینوحیمی
شود.اکبررضاییبهایرناگفت:براساسبرنامهریزی
هاوسهمیهاختصاصیبهجمهوریاسالمیایران،
امسال ۸۷هزارو ۵۵۰زائرایرانیبرایحجتمتعبه
عربستاناعزامخواهندشد .ویادامهداد:براساس
دریافتآخرینآمارواطالعاتموجودتاکنونحدود
 ۵۷هزار زائر از سراسر کشور با توجه به دارا بودن
شرایط الزم،معادل  ۷۲درصد سهمیه اعزامی در
کاروانهانامنویسیکردهاند  .

سازمانبهداشتجهانی:

تعییندقیقمنبعاصلیویروس
کرونااکنونممکننیست
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که در
شرایط کنونی مشخص کردن منشأ و منبع دقیق
ویــروس کرونا ممکن نیست .به گــزارش رویترز،
تاکیشی کاسای مدیر منطقهای سازمان بهداشت
جهانی برای غرب اقیانوس آرام در اظهاراتی گفت:
درشرایطکنونی،نمیتواندراینخصوصبهجمع
بندی نهایی و روشنی دست یافت .البته شواهد
نشان میدهد که یک حیوان احتماال منشأ اصلی
اینویروساست.

دندان خراب در  73.6درصد
کالس اولی ها
مــعــاون تشخیص ،پیشگیری ،تربیت بــدنــی و
پــرورشــی ســازمــان آمــوزش و پــرورش استثنایی،
آمــــاری از کــوتــاهــی قــد شــدیــد ،الغـــری شدید
و چــاقــی در بــیــن دانــــش آمـــــوزان اعــــام کــرد.
بهگزارشایسنا ،عراقیهمچنین گفت:کوتاهیقد
شدیددرنوآموزانبدوورود 0.3درصد( ۳۵۸۱نفر)
ودرپیشدبستانی 0.2درصد( ۷۸۰نفر)است.

14میلیون بازنشسته تامین اجتماعی معطل یک جلسه !
برگزارنشدنیکجلسهدرتامیناجتماعیباعثشدافزایشحقوقبازنشستگاندرفروردینواریزنشود
گــروه اجتماعی -بعد بگویید ایــن جلسات
مهم نیست و چرا مسئوالن این قدر در جلسات
هستند! نتیجه اش همین شد که هیئت امنای
سازمان تامین اجتماعی هر سال در فروردین
جلسه ای برگزار می کــرد و موضوع افزایش
حقوق مستمری بگیران تعیین و ابالغ می شد،
حاال اما کرونا اجازه نداد این جلسه برگزار شود
و مستمری بگیران از افزایش حقوق سال99
در فروردین محروم شدند .حاال در شرایطی
که از 17میلیون و600هزار بازنشسته کشور،
13میلیون و900هزار نفرشان در شمار تامین
اجتماعیهستندومیانگینحقوقشانبراساس
گزارش مجلس ،فقط یک میلیون و900هزار
تومان است ،قطعا این افزایش حقوق برایشان
گاهیحیاتیمحسوبمیشود.
▪حرفهایبازنشستگانبهخراسان

در ســه روز گــذشــتــه کــه پ ــرداخ ــت حقوق
مستمری بگیران و بازنشستگان آغاز شده
اســت ،بخشی از آن ها حــرف هایشان را با
روزنامه خراسان در میان گذاشتند.
* حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را دیر
که واریزکردند بماند ،افزایش حقوقشان را
هم ندادند.
* بیچاره بازنشستگان تامین اجتماعی هم
به حقوقشان مبلغ به درد بخوری اضافه نشد
ضمن این که همان را هم این ماه ندادند.
* ای بابا چرا این حقوق فروردین مثل ماه قبله

رجا ظرفیت مسافر در هر کوپه را
کاهش داد

▪چقدرواریزمیشود؟

ولی هزینه ها مثل قبل نیست؟
▪جلسهایکهبرگزارنشد

امسال جدا از این که میزان افزایش حقوق
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعی دیرتر تعیین شد اما ماجرای این
جلسه چیست که با برگزارنشدنش افزایش
حقوق ها اعمال نشد؟ اکبر شوکت عضو
کــارگــری هیئت امــنــای ســازمــان تامین
اجتماعی به این پرسش پاسخ داده است :هر
سال هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی
در فــروردیــن مــاه جلسهای برگزار میکرد
تا امــور مهمی مانند ابــاغ افزایش حداقل
مستمر ی و تعیین مستمری سایر سطوح،
پس از ارسال مصوبات آن ها به هیئت دولت

و گرفتن تایید نهایی ،اجرایی شود؛ اما در
فروردین ماه امسال ،هیئت امنا جلسهای را
برگزار نکرد.
▪ اردیبهشتیاخرداد؟

آقای شوکت برای ماه اردیبهشت یا خرداد
اظهارامیدواری کرده است که این افزایش
حقوق به حساب بازنشستگان واریز شود« :در
نتیجه از ابـــاغ افــزایــش مستمر یها در
فروردین ماه خبری نشد و مستمری این ماه
هم بر مبنای مستمری سال گذشته ،پرداخت
شد .در نهایت مابهالتفاوت این دو رقم در
اردیبهشت یا خرداد ماه پس از ابالغ افزایش
مستمر یها ،به حساب بازنشستگان واریز
میشود».

ایــن مسئول در هیئت امــنــای ســازمــان تامین
اجتماعی دربــــاره افــزایــش مستمری هــا هم
توضیحاتی داده است .او در پاسخ به این پرسش
که کــارگــران بازنشسته چشم انتظار افزایش
متناسب مستمریها ،متناسب با کف حقوق
مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،۹۹یعنی
دومیلیونو ۸۰۰هزارتومانهستند،چهبرنامهای
بــرای پاسخ به انتظار آن ها وجــود دارد ،گفت:
برابر ماده  ۱۱۱قانون تامین اجتماعی ،حداقل
مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد؛ اما
طبقعرف،حداقلمستمریبرابرحداقلدستمزد
در نظر گرفته و برای تایید و ابالغ به هیئت دولت
ارسال میشود .بنابراین ،حداقل مستمری سال
 ۹۹بدوندرنظرگرفتنمزایایجانبی،حدودیک
میلیونو ۸۳۵هزارتوماناست.شوکتبابیاناین
کهسازمانتامیناجتماعیدروضعیتیقرارگرفته
است که مستمریها را حتی بدون اعمال افزایش
سال،۹۹بهزحمتپرداختمیکندوبرایانجام
اینکاربابهره ۳۰درصدپولقرضمیکند،اظهار
کرد :مسبب اصلی این وضعیت دولتها هستند؛
چراکه طلب سازمان تامین اجتماعی را انباشته
کردند تا امروز به حدود  ۲۷۰هزار میلیارد تومان
برسد؛ایندرحالیاستکهاگردولتهاتنهابدهی
جاریخودرابهسازمانپرداختمیکردند،امروز
سازمان هم میتوانست همسانسازی را اجرایی
کند و هم این که مستمری بازنشستگان خود را
متناسبباخطفقرافزایشدهد.
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نتایج یک پژوهش در فرانسه:

کودکان به سختی ویروس کرونا را منتقل میکنند

نتایج یک پژوهش نشان میدهد کودک  ۹سالهای که در
فرانسه حامل خاموش ویروس کرونا بود ،با وجود رفت و آمد
و تماس با کودکان دیگر در سه مرکز آموزشی ،ویروس را
به هیچ کس منتقل نکرده است.یورونیوز به نقل از
خبرگزاری فرانسه نوشت :براساس پژوهشی که
نتایج آن سه روز قبل در مجله تخصصی بیماریهای
عفونی در ایــاالت متحده منتشر شد ،این کودک

قشون کشی کرونا ،از ریه به کبد!
گزارش عجیب دیلی میل از سیاه شدن
پوست  2پزشک مبتالی چینی

گــروه اجتماعی-
اینویروسناشناخته
هر روز روی جدیدی
از بی رحمی خود را
نشان مــی دهــد .در
ت ــازه تــریــن اخــبــار از
تبعات کرونا ،دیلی
میل دیروز گزارشی
منتشرکردکهازسیاه
شدن پوست دو پزشک مبتالی چینی و حمله
کرونا به کبدشان حکایت داشت .دیلی میل
نوشته است :دو تن از پزشکان چینی در شهر
ووهانکهمرکزشیوعکروناویروساست،پس
از ابتال به «کووید »۱۹-تقریبا تا آستانه مرگ
پیش رفتند .حال که این دو پزشک به زندگی
بازگشتهاند ،عالیمی عجیب پیدا کردهاند و
پوست آنها که سفید بود ،کامال سیاه شده
اســت .پزشک معالج ایــن دو پزشک بیمار
گفته که رنگ غیرمعمول پوست آنها در اثر
برهم خوردن تعادل هورمونی پس از ویروسی
شدن کبد ایجاد شده است .آسیب به کبد در
بیماران کرونایی در افرادی اتفاق میافتد که
وضعیت ابتالی آنها بسیار شدید است .اما

جامعه

آسیبهای کبدی در
موارد خفیف معموال
بدون درمان خاصی
ب ــه حــالــت طبیعی
یگردد.
بازم 
هر دو ایــن پزشکان
به مدت دو ماه تحت
درمــــــان بـــودنـــد تا
توانستند این ویروس
را شکست دهند“.ییفان”  42ساله یکی از
این دو پزشک در اینباره اظهار کرد :وقتی
از شرایط خود باخبر شدم ،بسیار ترسیدم
و بیشتر شبها کابوس میدیدم .در عین
حال “لی شاشنگ” متخصص اورولــوژی و
از پزشکان معالج آن ها معتقد است هر دوی
این پزشکان در نتیجه مصرف داروهایی که
در ابتدای درمان خود دریافت کرده بودند،
در پوست خود دچار تیرگی شدند اما هنوز
مشخص نشده که در بیمارستان دقیقا چه
داروهایی به این پزشکان داده شده که پوست
آنها را سیاه کرده است .من انتظار دارم که
رنگ پوست هر دوی آن ها به مرور زمان به
حالت طبیعی بازگردد.

رئیس سازمان محیط زیست:

پس از ابتال نشانههای بسیار خفیفی از بیماری را بروز داده و تا هشت روز پس از آغاز
مریضی و پیش از به صدا درآمدن زنگ خطر شیوع ویروس کرونا با  ۱۷۲نفر از جمله
 ۱۱۲دانشآموز و معلم ارتباط داشته اما ویروس کرونا را به هیچ کدام از آنها منتقل
نکرده است .یکی از پژوهشگران حاضر در این مطالعه به خبرگزاری فرانسه گفت« :با
اینکهکودکانیکیازحامالناصلیویروسهایدیگرنظیرسرماخوردگیهستند،این
احتمال وجود دارد که با توجه به بروز نیافتن نشانههای بیماری و این که توان حمل زیاد
ویروس را ندارند ،ویروس کرونای جدید را به سختی و خیلی کم منتقل کنند».

جزئیات افزایش حقوق ها اعالم شد

امسال بازنشسته کشوری
با حقوق کمتر از  2.5میلیون نداریم
مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری
دربـــــــــاره افـــزایـــش
حقوق بازنشستگان
و هــمــســان ســــازی
حقوقشان گفت :به
طــور میانگین ۸۰۰
هزار تومان حقوق این
افراد افزایش می یابد
بهطوریکهامسالبازنشستهکشوریباحقوق
کمتر از  2.5میلیون نداریم .اکبر افتخاری
دیــروز در نشست زنــده خبری دربــاره حقوق
بازنشستگان گفت :همسان ســازی حقوق
چندسالیاستاجرامیشودامسالهمرایزنی
ها شروع شده و پیگیری های جدی از سوی
وزیررفاهوسازمانبرنامهبودجهشدهووضعیت
را تشریح کردیم و تصمیم گرفته شد بودجه
همسان سازی که سال پیش  ۳۵۰۰میلیارد
بود امسال به  ۶۵۰۰میلیارد تومان برسد.
مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریگفت:
امسال در وضعیت حقوقی با دو موضوع یکی
 ۱۵درصد افزایش ساالنه طبق مصوبه قانون و
دیگری همسان سازی روبه رو هستیم،افرادی

کهباالترازسقفحقوق
میگیرندیاسنواتشان
کامل نیست و زیر ۳۰
سال است به ازای هر
ســال یا کسانی که در
گــروه خــود حقوقشان
بـــاالتـــر اســــت شــامــل
همسان ســـازی نمی
شــونــد،ایــن افـــراد که
 ۱۴۰هزار نفر( ۱۰درصد )می شوند همسان
سازی شاملشان نمی شود البته شاید مجوزی
گرفته شود و مشمول شوند که نیاز به مصوبه
و پیگیری دارد .بنابرخبر فــارس ،وی افزود:
ولی  ۹۰درصد بقیه شامل همسان سازی می
شوند .میانگین حقوق آن ها در سال گذشته
دومیلیونو ۸۰۰هزاربودهکهامسالمیانگین
حقوقدریافتیبهسهمیلیونو ۷۰۰هزارتومان
رسیدهیعنی ۸۰۰هزارتومانبهطورمیانگین
افزایش یافته است .افتخاری گفت :حداقل
حقوقبازنشستگانرارعایتکردیموحقوقزیر
دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومانی نداریم و حقوق
بازنشستگان با سنوات کمتر از ۳۰سال هم به
دومیلیونو ۸۰۰رسیدهاست.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

خودروسازان ضوابط محیط زیستی را زیر پا میگذارند

امتحانات نهایی قطعا حضوری برگزار می شود

رئیس سازمان محیط زیست با انتقاد از رعایت نشدن قوانین محیط زیست از سوی برخی
تولیدکنندگان بیان کرد :برخی تولیدکنندگان از کلمه “جهش تولید” سوء استفاده میکنند
و به این بهانه ضوابط محیط زیستی را زیر پا میگذارند؛ مانند خودروسازان که هوای شهرها
را آلوده میکنند .به گزارش مهر ،کالنتری افزود :خودروسازان طی  20سال اخیر هیچ
اقدامی برای افزایش کیفیت تولیدات خود نکرده و ما همچنان همان خودروساز  50سال
قبل هستیم و درجا می زنیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت :امتحانات نهایی پایه دوازدهم قطع ًا بهصورت
حضوری برگزار میشود؛ اما ممکن است در دیگر پایهها نمرهدهی بر اساس ارزشیابی توسط
معلمان و براساس فعالیت دانش آموزان انجام شود.به گزارش مهر ،کمرئی افزود :تمرکز ما بر
فرایندآموزشاستوتالشداریمتاآموزشهابهنحواحسنتبهدانشآموزانارائهشود.باتوجه
بهاهمیتصدورمدرکدیپلمبرایدانشآموزان،امتحاناتنهاییپایهدوازدهمقطع ًابهصورت
حضوریبرگزارمیشود؛اماارزشیابیازدیگرپایهها( ۱۱پایه)توسطمعلمانانجاممیشود.

قطا رهای رجا به منظور جلوگیری از گسترش
بیماری کرونا در طرح فاصلهگذاری به شیوه
جدید ،در هر کوپه حداکثر دو نفر یا اعضای یک
خانواده را میپذیرد .اعتمادآنالین درباره این
موضوع به نقل از رضا عصاری نوشت :در این طرح
عــاوه بر انجام کلیه تمهیدات بهداشتی الزم
درخصوص ضدعفونی کردن قطارها و استفاده از
ملزومات با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی؛
در هــر کــوپــه حداکثر دو نفر (یــا اعــضــای یک
خانواده) بدون هیچ هزینه اضافی حضور خواهند
داشت.

کمبود  ۸۰هزار پرستار در کشور
عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری
از کمبود بیش از ۸۰پرستار در کشور انتقاد کرد و
گفت :در اردیبهشت با افزایش مراجعات بیماران
غیرکرونایی به مراکز درمانی مواجه خواهیم شد و
نیاز جدی به جذب پرستار دیده می شود.
حیدر علی عابدی در این باره به خانه ملت ،ضمن
تشکر از تال شهای معاونت پرستاری وزارت
بهداشتدرشرایطحساسکنونیافزود:هرچند
کهمعاونتپرستاریتوانستتعدادیازنیروهایی
را که وزارت بهداشت قول داده بود ،جذب کند اما
همچنان با کمبود بیش از 70تا  80هزار پرستار
در کشور مواجه ایم.

ایتالیا از  2هفته دیگر لغو قرنطینه
را آغاز میکند
جوزپه کونته ،نخست وزیر ایتالیا دیروز اعالم
کرد بنا دارد از تاریخ  ۴مه ( ۱۵اردیبهشت)
مقررات قرنطینه و تعطیلی در این کشور را به
صورت تدریجی لغو کند.
یورونیوز دیروز از اوضاع کرونا در جهان ،خبری
از فرانسه نیز منتشر کرد که بر اساس برآورد
پژوهشگران انستیتو پاستور فرانسه ،تا روز۱۱
مه ( ۲۲اردیبهشت)  5.7درصد مردم فرانسه
یعنی جمعیتی معادل  3.7میلیون نفر در این
کشور به کرونا مبتال خواهند شــد .مقررات
کنونی قرنطینه در کشور  ۶۷میلیونی فرانسه
قرار است از تاریخ  ۱۱مه به صورت گام به گام
برداشته شود.

سازمانمللقطعنامهتوزیععادالنه
واکسنکروناراتصویبکرد
 ۱۹۳عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز
دوشنبه با تصویب قطعنامهای تصویب کردند که
خواستار دستیابی «عادالنه  ،کارآمد و به موقع»
به هرگونه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا در
آینده هستند.
یورونیوز دیروز در این باره نوشت :این قطعنامه در
حالی به تصویب رسید که تاکنون ویروس کرونا
جان بیش از  ۱۷۰هزار نفر را در جهان گرفته
است .این دومین جلسه مجمع عمومی سازمان
ملل برای مبارزه باشیوع ویروس کرونا در دو ماه
اخیراست.

احتمال بازگشایی مهدهای
کودک با ظرفیت محدود

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان
بهزیستی کشور با اشاره به خسارات وارد شده
بــه مهدهای کــودک در پــی شیوع کــرونــا ،از
احتمال بازگشایی آن ها با ظرفیت محدود خبر
داد.
بابایی در این بــاره به ایلنا گفته اســت :البته
باید در بازگشایی مجدد با ظرفیت محدود
مهدها تمامی مــوارد بهداشتی و ایمنی را در
نظر داشت ،همان گونه که برخی کشورهای
دیگر با رعایت پروتکلهای ایمنی اقدام به این
بازگشایی کرد هاند .از همین رو در حال تهیه
پیشنهادی برای بازگشایی مجدد مهدها و رفع
چندجانبه مشکل پیش آمده ناشی از تعطیلی
مهدها برای ارائه به ستاد ملی کرونا هستیم.

