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جامعه

وزارت بهداشت:

کمتر از نیم درصد ایرانی ها به
کرونا مبتال شدهاند
رئیس اداره مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :کمتر از
نیم درصد ایرانیان تاکنون به ویروس کرونا مبتال
شدهاند ،بنابراین موضوع ایمنی گلهای در کشور
مطرح نیست.حسین عرفانی در گفت و گو با ایرنا
افزود:میزانبروزبیماریکووید ۱۹درایراناکنون
حدودیکدرهزارنفراستدرحالیکهبرایایمنی
گلهاییاایمنیانبوهکهبرخیمطرحمیکنندباید
 ۷۰تا ۷۵درصدجمعیتگرفتهباشند.آماروزارت
بهداشت نشان می دهد که کمتر از  0.1درصد
افراد جامعه به کرونا مبتال شده اند و اگر بخواهیم
موارد خفیف شناسایی نشده را هم در نظر بگیریم
می توانیم این عدد را در 5ضرب کنیم که می شود
پنج در هزار یا نیم درصد جمعیت ،پس حتی یک
درصد جمعیت کشور هم به ویروس کرونا مبتال
نشدهاند.ویادامهداد:هنوزباایمنیگلهاییاانبوه
درایرانخیلیفاصلهداریم.بنابرایناینکهعدهای
از مردم فکر کنند ایمنی پیدا کرده اند و می توانیم
واردشرایطعادیزندگیشویم،درستنیست.

آغاز آزمایشهای بالینی واکسن
جدید کرونا در آلمان
شرکت داروســازی فایزر که با همکاری شرکت
آلمانی  BioNTechدر حــال ساخت واکسن
جــدیــدی بـــرای ویــــروس کــرونــاســت ،از آغــاز
آزمایشهای بالینی این واکسن روی داوطلبان
سالم خبر داد و در صورتی که نتایج این آزمایشها
موفقیتآمیز باشد  ،واکسن کرونا از اوایــل ماه
سپتامبر (شــهــریــور) ب ــرای اســتــفــاده عمومی
آماده میشود .به گزارش وبگاه خبری بیزنس
اینسایدر ،نمونهای از این واکسن که BNT 162
نام دارد ،ماه گذشته در کشور آلمان روی یک
گروه  ۱۲نفری از داوطلبان سالم آزمایش شد
و قرار است این آزمایش در مجموع روی ۲۰۰
داوطلب سالم انجام شود.

حقوقبازنشستگاندروقتاضافهمجلس!

نمایندگانبا 80امضا،طرحالزامتامیناجتماعیبراجرایهمسانسازیتاپایانبرنامهششمراآمادهکردند
خود قــرار بگیرد به  30هــزار میلیارد تومان
بودجه نیاز دارد اما آقای رضایی دیگر نماینده
مجلس دیــروز به ما این طور گفت« :چندی
قبل (نیمه دوم سال )98آقای شریعتمداری
وزیر رفاه در جلسه ای در کمیسیون اجتماعی
اعالم کرد که من اگر  15هزار میلیارد تومان
در اختیار داشته باشم می توانم طرح همسان
ســازی حقوق بازنشستگان را به طور کامل
اجرایی کنم».

غفوریان -مجلس دهم در واپسین روزهای
حیات خود ،سه شنبه طرحی را با امضای 80
نماینده ،تحویل هیئت رئیسه داد که قرار است
بر اساس آن تامین اجتماعی از منابع موجود
و در اختیار خود پروژه همسان سازی حقوق
بازنشستگان را تامین و تا پایان برنامه ششم
توسعه ،عملیاتی کند.
▪حاال چرا در وقت اضافه؟

این طرح در حالی روز سه شنبه 16اردیبهشت
به هیئت رئیسه وصول شد که با توجه به سه یا
چهار جلسه باقی مانده این مجلس ،چندان
نباید به آینده این طرح امیدی داشت مگر این
که نمایندگان مجلس بعدی برای به سرانجام
رساندنش اهتمام داشته باشند .در عین حال
طبق گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه
مجلس،اینمجلسهفتهآیندهدرسهروزمتوالی
 ۲۲،۲۱و ۲۳اردیبهشتصحنعلنیرابرگزار
خواهد کرد و دهم خرداد نیز آخرین جلسه و روز
خداحافظینمایندگانمجلسدهماست.
▪ طرح جدید چه می گوید؟

بــرای ایــن که از کم و کیف ایــن طــرح بیشتر
آگــاه شــویــم ،روز گذشته بــا مسعود رضایی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همکالم
شدیم و او جزئیات بیشتری از طرح را توضیح
داد .آقــای رضایی گفت :با هــدف برقراری
عدالت اجتماعی و رفع تبعیض باید حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی همسان سازی
شود و مجلس نیز در این خصوص تمام تالش
خــود ر ا  انجام داده اســت .در همین زمینه
طرحی نیز با امضای  80نماینده مجلس بر
اساس ماده  103قانون خدمات کشوری در
دست بررسی است و امیدواریم در مجلس
فعلی به نتیجه برسد که همان متناسب سازی
حقوق طی برنامه ششم(طی سه سال آینده)
اســت کــه بازنشستگان تأمین اجتماعی،

▪ این میزان حقوق عادالنه نیست

لشکری و کشوری در آن دیده شده اند.
▪الریجانی دستور داد

رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح
به سه جلسه پایانی این مجلس می رسد ،می
گوید :این طرح روز سه شنبه گذشته با 80
امضا تحویل هیئت رئیسه شد و آقای الریجانی
هم روی طرح به دایره قوانین دستور داد که
مقدمات طرح برای بررسی در صحن علنی
آماده شود .آقای رضایی البته اظهار امیدواری
هم می کند که این طرح به جلسات باقی مانده
مجلس دهم برسد.
▪اجرای طرح با کدام منابع مالی؟

آن طور که این نماینده مجلس توضیح می
دهــد ،این طرح تعیین کــرده است که تأمین
اجتماعی از منابع موجود باید همسان سازی
حقوق بازنشستگان را اجرایی کند .آقای
رضایی این را هم بیان می کند که دولت حدود
 250هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی
بدهکار است.
اما آیا تامین اجتماعی هم به این طرح در صورت
تصویب تن خواهد داد؟ این پرسشی است که

در روزهای قبل هم بحث آن در اظهارات آقای
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح
شد که دولت در صورتی بخشی از بدهی های
خود را به تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد
که این سازمان آن را صرف اجــرای همسان
سازی حقوق بازنشستگان کند و این در حالی
است که قانون به صراحت اعالم کرده است،
منابع همسان سازی باید توسط دولت تامین
شود .حاال این طرح در صورت تصویب فضای
جدیدی را پدید می آورد به طوری که سازمان
تامین اجتماعی باید همسان سازی را تا پایان
برنامه ششم یعنی طی سه سال آینده ،از منابع
موجود محقق کند.
▪همسان سازی چقدر بودجه می خواهد؟

ایــن کــه اجـــرای همسان س ــازی بــا توجه به
عقب ماندگی های چند ساله آن اکنون چه
میزان اعتبار الزم دارد تا حقوق بازنشستگان
همسان با شاغالن عادالنه شود ،موضوعی
است که چند روایــت دربــاره آن وجــود دارد.
آقای محجوب ،نماینده مجلس ،اواخر سال
 98هنگام بررسی الیحه بودجه اعــام کرد
که اگر همسان سازی بخواهد اکنون در جای

با همه این تفاسیر و این که سرانجام این طرح
ها و قوانین چه می شود ،اما اکنون وضعیت
حقوق بازنشستگان شرایط عادالنه ای با توجه
به تورم ندارد .رضایی نماینده مجلس این طور
می گوید :این که با تمامی مشکالت و تورم
حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به دو میلیون تومان میرسد ،ظلم است و باید
این رقم بیشتر شود.
تأمین اجتماعی توانایی پــرداخــت حقوق
بازنشستگان را تا حداقل دو میلیون و 800
هزار تومان هم اکنون دارد و موظف است این
اقدام قانونی ر ا انجام دهد.
▪اگر دولت بدهی ها را پرداخت نکند

رضایی به بدهی دولــت به تأمین اجتماعی
اشاره کرد و گفت« :دولت حدود  250هزار
میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است
که در سالهای قبل بخشهایی از آن را تهاتر
کرده و دلیل نمیشود که به خاطر این بدهی
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش
پیدا نکند .حتی اگر دولت مطالبات خود ر ا
به تأمین اجتماعی پرداخت نکند ،باید این
سازمان حقوق بازنشستگان را به حداقل دو
میلیون و  800هزار تومان افزایش دهد و در
صورت پرداخت مطالبات آن را در بخشهای
دیگر هزینه کند».

مسئول دارو در سازمان غذا و دارو:

بسیاری از کشورها از الگوی
درمانی ما کپیبرداری میکنند
مسئول امور توزیع دارو در سازمان غذا و دارو
گفت :به جرئت میتوان گفت ،عملکرد ایران
جزو رفرنسهای درمان در دنیا قرار گرفته است
و خیلی از کشورها در این زمینه از ما کپیبرداری
میکنند .علی رزازان بــا تاکید بر این که ایران
توانسته اقدامات خوبی برای درمان و پیشگیری
از کووید  ۱۹انجام دهد ،به ایلنا گفت :ایران در
کارهای درمانی در دنیا جزو کشورهای پیشرو
بوده است .ما روشهای مختلفی را تست کردیم
و همه این روشهای درمانی و تجهیزاتی که در
ایران استفاده شد ،توانست تا حد زیادی در مقابل
انتشار هرچه بیشتر ویروس و مرگ و میر ناشی از
آن بایستد.

قتل مرموز محققی که روی منشأ
کرونا کار میکرد

 101650مبتال 6418 -قربانی

 1680مبتال و  78قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته
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تعداد بهبود یافتگان
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تمام استان ها

ثبتبیشترینتعدادمبتالیاندراردیبهشتبا 1680نفر
آمــار روز گذشته وزارت بهداشت از
وضعیت مبتالیان و جــان باختگان
کــرونــا ،نکته قابل تاملی در خود
داشــــت و آن هــم تــعــداد بــاالی
مبتالیان جدید بــود .آن طور
که جهانپور سخنگوی وزارت
بهداشت اعالم کرد ،بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی
 ۱۶۸۰بیمار جدید (طی 24

ساعت) مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند
و مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  101هزار و
 650نفر رسید .ضمن این که در کنار این مبتالیان،
دو هزار و 735بیمار مبتال به کووید ۱۹نیز در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به نظر می رسد این روزهــا که دو هفته از برداشتن
دور دوم محدودیت ها گذشته است ،فاز شناسایی
مبتالیان جدید در سیر صعود قرار گرفته است .با این
حال هر روز دربــاره رعایت نکات بهداشتی و فاصله

گــذاری اجتماعی ،از سوی مسئوالن هشدارهای
جــدی داده می شــود امــا به نظر می رســد ،کاهش
محدودیتهای اجتماعی باعث شده که در سه روز
متوالی میزان مبتالیان افزایشی گزارش شود .روز
گذشته با شناسایی 1680نفر مبتال به بیماری کرونا،
روند صعودی مبتالیان برای سومین روز متوالی ثبت
شد ،تا مجموع کل مبتالیان از  100هزار نفر عبور
کند .درواقع روز گذشته ،بیشترین تعداد مبتالیان
روزانه در اردیبهشت ماه ثبت شد.

رئیسجمهور:

«بینگ لو» محقق چینی دانشگاه «پیتسبرگ»
که روی منشأ «کروناویروس» تحقیق میکرد و
قرار بود به زودی نتایج تحقیق خود را اعالم
کند ،به قتل رسید .به گزارش ایسنا و به نقل از
فیلیویس ،جسد دکتر «بینگ لو» ()Bing Liu
محقق  ۳۷ساله چینی که استادیار دانشکده
پزشکی دانشگاه «پیتسبرگ» بود و روی منشا
کروناویروس کار میکرد ،در خانه اش پیدا
شد.پلیس معتقد است این پرونده «قتل» است.
دپارتمان پزشکی و زیست شناسی سیستمی و
محاسباتی دانشگاه «پیتسبرگ» که «بینگ لو»
در آن جا تحقیق میکرد ،در بیانیهای گفت:
تمرکز کــار تحقیقاتی «بینگ لــو» روی علوم
اساسی «کروناویروس» بود .وی در آستانه یافتن
تحقیقات بسیار مهم دربـــاره ســازوکــارهــای
سلولی بــود کــه سبب ایــجــاد «کــوویــد»۱۹-
میشوند.پلیس اعالم کرد« :بینگ لو» در خانه
خــود در شمال «پیتسبرگ» توسط یک مرد
چینی به ضرب گلوله کشته شد .گفته شده
قاتل که یک مرد  ۴۶ساله چینی به نام «هائو
گو» ( )Hao Guبوده است ،پس از قتل بینگ لو،
به داخل ماشین خود رفته و خود را هم با شلیک
گلوله کشته است.پلیس گفت هر دوی آ نها
یکدیگر را میشناختند امــا رابــطــه آ نهــا به
تحقیق لو درباره «کروناویروس» مرتبط نبوده
است .البته انگیزه اصلی این قتل هنوز فاش
نشده است.

شاید به این نتیجه برسیم که دانشآموز یک روز در میان سر کالس باشد
رئیسجمهور گفت :ممکن است روزی به این
نتیجه برسیم که دانشآموز در روز به جای پنج
ساعت ،دو تا سه ساعت ،یا یک روز در میان سر
کالس باشد ،کافی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حجت
االســام و المسلمین دکتر حسن روحانی
عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته
معلم ،با قدردانی از تالش خستگی ناپذیر
همه معلمان کشور تاکید کــرد که یکی از
دغدغههای دولتهای یازدهم و دوازدهم،
حل مشکالت اقتصادی کارمندان به طور
عام و معلمان و کارگران به طور خاص بوده
و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ نشده و

نخواهد شد.
وی همچنین با دستور افتتاح رسمی سامانه
شاد ،تــداوم فعالیت و تقویت این سامانه را
حتی پس از بازگشایی کــاس ها ضــروری
دانست و گفت که به مرکز ملی فضای مجازی
دستور داده ام یاری و کمک کنند که سامانه
شاد تکمیل و نواقص آن رفع شود.
رئیسجمهور افزود :به غیر از این که سامانه
را باید حفظ و کامل و بعد از آن استفاده کنیم،
ممکن است روزی به این تشخیص برسیم که
بخشی از تدریس را میشود از طریق این فضا
انجام داد.وی ادامه داد :اگر روزی به چنین
چیزی برسیم ،فضای آموزشی هم میتواند

مقداری تغییر کند؛ ممکن است روزی به این
نتیجه برسیم که دانشآموز در روز به جای پنج
ساعت ،دو تا سه ساعت یا یک روز در میان سر
کالس باشد ،کافی است.
روحــانــی اضــافــه کــرد :اگــر روزی بــه چنین
نتیجهای برسیم ،در فضای آموزش و پرورش
به نحوه تعلیم دادن معلم کمک میکند ،این
یک کمک بسیار خوب بــرای ماست؛ البته
زود اســت که قضاوت کنیم .به تدریج که
جلو میرویم میتوانیم قضاوت کنیم که این
سامانه فضای مجازی یا صدا و سیما ،چقدر
میتوانند در زمینه آموزش و پرورش ما را یاری
و کمک کنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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از میان خبرها

احتمال آغاز سال تحصیلی
دانشجویان جدید از بهمن 
سخنگوی سازمان سنجش کشور درباره زمان
آغاز سال تحصیلی دانشجویان ورودی جدید
توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تسنیم ،فاطمه زرینآمیزی با اشاره
به ایــن که ممکن اســت شــروع ســال تحصیلی
پذیرفته شدگان در آزمونهای امسال از بهمن
سال آینده باشد ،درباره تفاوت آزمون سراسری
امسال با سا لهای گذشته گفت :بر اساس
زمانبندی اعالم نتایج ،پس از برگزاری آزمون،
پروسه انتخاب رشته و اعــام نتایج را انجام
میدهیم .برخی رشتهها نیمه متمرکز هستند
و آزمونهای عملی دارند و قطع ًا تاخیر در اعالم
نتایج داریم .همچنین دانشگا هها در نیمسال
دوم دانش آموخته نداشتند.وی افزود :بنابراین
ممکن است شرایط پذیرش در نیمسال اول را
نداشته باشند و پذیرش در بهمن سال آینده
انجام شود.

ممنوعیت فعالیت آرایشگاهها
برداشته شد
فعالیت آرایشگا ههای زنانه و مردانه با رعایت
پروتکلهای بهداشتی مجاز شد .به گزارش
ایسنا ،بر اساس اعالم اتاق اصناف ایــران ،در
آخرین نشست ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا و براساس مذاکرات انجام شده در این
کمیته که با حضور رئیس اتاق اصناف ایران
برگزار شد ،مقرر شد فعالیت تمامی آرایشگاه
های مردانه و زنانه با رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی مجاز شود.

بازگشایی هتلهای کیش از اول
خرداد
هــتـلهــای جــزیــره کــیــش از ابــتــدای خــرداد
بــازگــشــایــی مــی شــود و فعالیت قــایــق های
تفریحی و بازگشایی کلو پهای تفریحات
دریایی پس از عید فطر انجام می گیرد .به
گــزارش ایرنا ،در شانزدهمین جلسه شورای
سالمت کیش ،پس از تشریح مسائل مربوط به
صنوف مختلف جزیره از سوی نمایندگان آن
ها و برنامهریزی برای از سرگیری فعالیتهای
اقتصادی در کنار رعایت پروتکلها ،افزایش
ســاعــت کــار بــازارهــا مــصــوب شــد .همچنین
بــر اســاس مصوبات شـــورای سالمت کیش،
باشگا ههای ورزشی سرپوشیده نیز با نظارت
موسسه ورزش و تفریحات سالم ،پس از عید
فطر میتوانند آغاز به کار کنند و فعالیت مراکز
ورزشی تفریحی انفرادی نیز بالمانع اعالم شد.

هواپیماسواری فقط با ماسک و
دستکش
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
در بخشنامه ای که به شرکت های هواپیمایی
ابــاغ شــده ،ورود مسافران بــدون ماسک به
هواپیما ممنوع شــد .رضــا جعفرزاده افــزود:
سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامه ای
از شرکت های هواپیمایی خواست ،به منظور
ضـــرورت اقــدامــات پیشگیرانه و جلوگیری
از بیماری ناشی از کرونا و رعایت مقررات
بهداشتی و همچنین در راستای سالمت نیروی
انسانی بــرای تامین بسته های بهداشتی از
جمله ماسک ،دستکش و ژل ضدعفونی کننده
و ارائه آن به کلیه خدمه پرواز و مسافران اقدام
کنند .وی ادامه داد :براساس این بخشنامه،
استفاده از ماسک توسط مسافران در کابین
هواپیما و نظارت آن توسط خدمه پرواز الزامی
شد.

