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1958مبتال در یک شبانه روز

جامعه

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتی
نــوشــت :بــا موافقت و دســتــور رئیسجمهور و
همچنینمساعدترئیسسازمانبرنامهوبودجه
استفاده دانشآموزان و معلمان کشور از شبکه
شاد از امروز پنج شنبه ،تا پایان خرداد ماه رایگان
خواهد بود.با موافقت و دستور رئیسجمهور و
مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه شبکه
شاد برای دانشآموزان تا پایان خرداد رایگان
شد .آذری جهرمی همچنین نوشت :تالش
میکنیم مصوبات الزم ب ــرای رایــگــان شدن
همیشگی این شبکه نیز اخذ شود.

یورو نیوزگزارش داد

یونیسف :کرونا میتواند در 6ماه
روزانه جان  ۶هزار کودک را بگیرد

صندوق کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف
هشدارداد:کووید ۱۹درکشورهایفقیرمیتواند
بهصورتغیرمستقیمآثاربسیارمخربیچونمرگ
کودکان را به همراه داشته باشد ،این ویروس
میتواندطیششماهآیندهبهطورمستقیمبهمرگ
روزانه شش هزار کودک منجر شود .بنابرگزارش
یــورونــیــوز ،در بیانیه یونیسف آمـــده اســت:
«بدبینانهترین نسخه پس از بررسی نتایج یک
تحقیق در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا نشان
میدهدکهاختاللدرسنجشوضعیتسالمتو
پوششدرمانیحاصلازمعطوفشدنتالشهابه
یتواند ظرف
مبارزه با شیوع بیماری کووید  ۱۹م 
ششماهزمینهمرگحدودیکمیلیونو 200هزار
کودکزیرپنجسالرادر ۱۱۸کشورجهانفراهم
کند».اینمیزانتلفاترابایدبهحدوددومیلیونو
500هزار مورد مرگ کودکان زیر پنج سال اضافه
کرد که به طور معمول در طول هر شش ماه در این
کشورهاثبتمیشود.

کد رهگیری کارت ملی هوشمند
را چگونه باید دریافت کرد؟
سخنگوی ســازمــان ثبت اح ــوال کشور دربــاره
چگونگیدریافتکدرهگیریکارتملیهوشمند
توضیحاتی داد .ابوترابی دربــاره نحوه دریافت
کد رهگیری کــارت ملی هوشمند اظهار کرد:
دریافتکدرهگیریکارتملیهوشمندضروری
است و افراد هنگام ثبت نام برای کارت ملی این
کد را دریافت میکنند .او بیان کــرد :اگر افراد
کد رهگیری خود را قبل از دریافت کــارت ملی
هوشمند گم کنند ،میتوانند با مراجعه به سایت
 www.ncr.irآن را دریافت کنند .سخنگوی
سازمان ثبت احوال کشور گفت :همچنین افراد
میتوانندبامراجعهبهدفاترثبتاحوالیاپیشخوان
کدرهگیریخودرادریافتکنند.

کیتهای ایرانی تشخیص کرونا به
آلمان رسید

سخنگوی گمرک ایــران اعــام کــرد :کیتهای
تشخیص بیماری کووید ۱۹که توسط متخصصان
ایرانی ساخته شده است ،طی سه روز گذشته به
آلمانرسید.بهگزارشگمرکایران«،سیدروحا...
لطیفی»اظهارکرد:اینمحمولهشامل ۲۰۰ستاز
کیتهایتشخیصیکروناستکههرستآنبرای
 ۱۰۰آزمایشتشخیصیبهکارمیرود .اینمحموله
برای۲۰هزارتستتشخیصیاینبیماریاستفاده
خــواهــد شد.سخنگوی گمرک ادام ــه داد :این
محمولهبههمراهمحموله ۲۲۰ستیدیگریبرای
ترکیهدرگمرکفرودگاهامام(ره) ۱۷،اردیبهشت
اظهار و مراحل قانونی آن انجام شده بود؛ به دلیل
محدودیتهای پروازی ،درنهایت محموله با پرواز
قطر روز پنج شنبه ( ۱۸اردیبهشت) به ترکیه و
دوشنبه(22اردیبهشت)بهکشورآلمانارسالشد.

از میان خبرها

کرونا دوباره وحشیتر!

شبکه شاد برای دانشآموزان تا
پایان خرداد رایگان شد

گروه اجتماعی -پس از حدود یک ماه دوباره
آمار مبتالیان جدید کرونا در شرایط بحرانی
قرار گرفته است ،به طوری که روزگذشته یک
هزارو958نفر به آمار کرونایی ها اضافه شد
که در نوع خــودش طغیان مجدد در یک ماه
گذشته را نشان می دهد .گــزارش خراسان
حاکی است ،بنابرگزارش های رسمی روزانه
وزارت بهداشت پیش از ایــن در روزه ــای
 6تــا20فــروردیــن گذشته تعداد مبتالیان
روزانـــه در حــدود 2ه ــزار نفر و بیشتر بــود.
بررسی ها حاکی از ایــن اســت ،پس از دوره
پیک 6تا20فروردین ،اکنون تعداد مبتالیان
24ساعته با یک هــزارو 958نفر در باالترین
میزان خود در ماه اردیبهشت قرار گرفته است.
در این میان ،طبق گفته جهانپور  ،سخنگوی
وزارت بهداشت یک چهارم مبتالیان جدید از
استان خوزستان هستند و این یعنی وضعیت
قرمز کرونا در این استان همچنان نگران کننده
است« :خوزستان همچنان در وضعیت قرمز و
محل توجه ویژه است و دقت و جدیت بیشتری
در همکاری مردم این استان با وزارت بهداشت
الزم است».
  همچنین ربیعی سخنگوی دولت دیروز درباره
خوزستان گفت« :امیدواریم مردم خوزستان
نیز با تجربه تلخ اخیر مراعات بیشتری داشته
باشند .گــزارش علل شیوع گسترده کرونا
در ایــن استان نشان داد که رعایت نکردن
فاصلهگذاری اجتماعی ،حضور مــردم در
مراسم عــزاداری و عروسی و تجمعات دیگر

بازگشایی رستورانها

شاید از اول خرداد

تعداد مبتالیان به کرونا در این استان است و
در صورت افزایش تعداد مبتالیان ،طرح فاصله
گذاری اجتماعی و تعطیلی مغازهها مجدد باید
به اجرا گذاشته شود».
▪آلمان هم...

سبب افزایش مبتالیان شده است».

طغیان دوباره تنها به کشور ما محدود نیست،
بلکه در آلمان نیز که پیش از این خبرها از ثبات
بیشتری در ایــن کشور نسبت به سایرنقاط
اروپــا حکایت می کرد ،حاال و پس از چند روز
از برداشتن محدودیت های کرونایی ،آمار
دوروز قبل با357مورد از افزایش سه برابری
مبتالیان جدید خبر می دهــد .ایسنا به نقل
از نیوزویک نوشته است که با این حال دولت
آلمان طی یک هفته گذشته با کاهش تدریجی
اقداماتمقابلهایروبهجلوحرکتکردهاست.
فروشگاهها و مدارس بازگشایی شدهاند و لیگ
ملی فوتبال آلمان ،بوندسلیگا ،قرار است به
اولینلیگبزرگاروپاکهمجددرقابتهاراآغاز
میکند ،تبدیل شود .رستورانها و موزهها نیز
در برخی از مناطق کشور بازگشایی شدهاند.

▪تهران هم...

▪اظهارات بی جا هم...

در همین زمینه ،ما به سراغ یکی از نمایندگان
خوزستان،دکترعلیگلمرادینمایندهماهشهر
وامیدیهرفتیم.
آقای گلمرادی چند علت را برای وضعیت قرمز
خوزستان بر می شمارد و اظهارات بی جا را از
مهم ترین دالیل این موضوع می داند .وی می
گوید :متاسفانه پیش از این برخی اعالم کردند
که گرما باعث ضعیف شدن ویروس کرونا می
شود و در پی گرم شدن هوای خوزستان ،این
تصورمیانگروهیازمردمشکلگرفتکهخطر
ازسرشانگذشتهاستدرحالیکهخطرشیوع
همچنانوجودداشتهودارد.

در کنار خوزستان ،تهران نیز همچنان در
وضعیت پیک قــرار دارد .طبیعی است شهر
پرجمعیت پایتخت و شــرایــط اجتماعی و
اقتصادی این شهر چندان اجازه نمی دهد که
برخی به پروتکل ها پایبند باشند همان طور که
طبق نظرسنجیهای انجام شده49/1درصد
شهروندان تهرانی ویــروس کرونا را خیلی
خطرناک میدانند.
▪کرمانشاه هم...

در غرب کشور هم کرونا دوباره طغیان کرده
است چنان چه احمد صفری نماینده این شهر
دیروز به خانه ملت گفته است« :رعایت نکردن
فاصلهگذاری اجتماعی عامل اصلی افزایش
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تمام استان ها

میانگین سنی جان باختگانکرونا در یک هفته گذشته
طبق گزارشی که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است  ،در هفته گذشته میانگین سنی
موارد فوت ناشی ازویروس کرونا66/1سال بوده است .همچنین56/9درصد فوتی ها را
مردان و43/1درصــد را زنان تشکیل دادهاند37/9.درصد جانباختگان نیز حداقل یک
بیماری زمینهای داشته اند .به گزارش همشهری آنالین ،بنا بر اعالم گزارش اپیدمیولوژی

مدارس باید روزانه  2بار
ضدعفونی شوند

مدرسه باید قوانین شست وشــوی مرتب ومکرر دست با آب تمیز و صابون و استفاده از
محلول الکل یا ژل ضدعفونی کننده دست را
برای معلمان ،کارکنان و دانش آموزان اعمال
کندودرصورتامکانژلیامحلولباپایهالکل
ضدعفونیکنندهدسترادرهمهکالسهای
درس قرار دهند .هر یک از معلمان بهتر است
محلول ضدعفونی کننده شخصی داشته
باشند.
ماژیک وایت برد مورد استفاده معلمان ودانش آموزان جدا باشد ،بهتر است در صورت
امکان دانــش آمــوزان یک ماژیک وایــت برد
شخصی به همراه داشته باشند.
بهتراستمعلمانلیوانکاغذییکبارمصرفودستمالکاغذیبههمراهداشتهباشند.
دانــش آمــوزان باید از لــوازم تحریر شخصیاستفاده کنند .ترجیحا وسایل دانش آموزان
در مدرسه بماند و تا حد امکان کمترین وسایل
رابینخانهومدرسهجابهجاکنند.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره
زمان بازگشایی مشاغل از جمله رستورا نها،
گفت :درباره وضعیت رستورانها و سایر کسب و
کارها جلساتی برگزار خواهیم کرد تا از خردادماه
کسب و کارها به مرور راهاندازی شود .به گزارش
ایسنا ،سعید نمکی درباره زمان بازگشایی اماکن
ورزشی هم اظهار کرد :پروتکلهای جدید برای
انجام فعالیت های ورزشــی به وزارت ورزش و
جوانان ارسال می شود تا در شهرهای غیرقرمز،
نسبتا کمخطرتر و با خطر متوسط ورز شهــای
انفرادی برقرار شود.

حذف هزار شغل در بزرگترین
شرکت مسافرتی اروپا

▪ما هم...

به هر حال تعطیالت عید فطر پیش روی ماست
و ما هم که در شهرهای سفید هستیم چنان
چه نکات بهداشتی ویژه کرونا را رعایت نکنیم
ممکناستبهطغیاندوبارهکرونامبتالشویم.
اگرچه مباد آن روز اما این ویروس بی رحم تر از
آن است که فکرش را می کنیم...
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وزارت بهداشت پروتکل بازگشایی مدارس
را اعالم کرد که ضوابط سخت گیران ه ای دارد
و مدارس پرجمعیت برای هر پایه باید سه روز
درهفتهکالسداشتهباشند.براساسمصوبه
ستاد ملی کرونا ،تمام مدارس کشور از روز
شنبه  27اردیبهشت باز میشوند و به مدت
یک ماه یعنی تا  27خرداد فعالیت خواهند
کرد.مسئوالن وزارت آموزش و پرورش تأکید
کردهاند که حضور دانشآموزان در مدارس
الــزامــی نیست و اختیار ایــن موضوع را به
خانوادهها واگذار کردهاند تا اگر فرزندشان
مشکلی داشت  ،برای رفع اشکال به مدرسه
مراجعه کند.
بخشهایمهمپروتکلبازگشاییمدارس:
 مکا نها و سطوح م ــدارس از جمله آبخوری ،دست شوییها  ،نردهها و لوازم کمک
آموزشی باید روزانه حداقل دو بار در طول
ساعات کار مدرسه و یک بار در انتهای کار
مدرسه یا انتهای نوبت گندزدایی شوند.
 الزم است فاصله حداقل یک تا دو متر بینافراد از هم در کالس رعایت شود.
 ترجیح ًا از بزرگ ترین فضاهای موجود برایحضور دانشآموزان استفاده شود.
 برنامه صبحگاه ،ساعات ورزش ،اردوها،مسابقات ،گردهماییها ،جلسات و دیگر
رویــدادهــایــی کــه موجب تجمع و ازدحــام
میشود لغو شود.
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ویروس کرونا در روز ۲۳اردیبهشت که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است30/2،درصد
موارد ابتال دارای حداقل یک بیماری زمینهای بودهاند .از میان موارد ابتال نیز12/4درصد
مبتالیان در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدهاند و17/8درصد آن ها نیز دارای موارد شدید
بیماری بودهاند .میانگین سنی مبتالیان نیز 53/3سال بوده است.

پیشبینیافزایشجمعیتایران
در ۱۴۳۰به ۱۱۲میلیون
جمعیت کل کشور در سال  ۱۴۳۰هجری
شمسی بر اساس پیشبینی پژوهشکده آمار،
درصورت افزایش میزان باروری کل به۱۱۲
میلیون و  ۴۷۵هزار و  ۴۵۸نفر میرسد.
به گزارش ایرنا ،پژوهشکده آمار ایران در یک
پژوهش به قلم الهام فتحی ،جمعیت گذشته،
حال و آینده را بررسی کرده است.
در این پژوهش تاکید شده است :با استفاده
از مجموعه فرضیه ها و تجربیات کارشناسی
درپیشبینیهایجمعیتکشور،پیشبینی
های فرض جمعیت سازمان ملل ،روندهای
جــاری ،تجربه های بین المللی و مهم تر از
همه تغییرات سطح باروری در دهه اخیر در
کشور و زیر مجموعه های استانی ،شهری و
روستایی آن ،می توان به دیدگاه زیر درباره
تغییرات سطح بــاروری در آینده رسید و در
قالب چهار گزینه مطرح شده به آینده نگری
جمعیت کل کشور به تفکیک مناطق شهری
و روستایی به شرح زیر پرداخت:
فــرض اول :افــزایــش سطح بـــاروری کــل و
رسیدن به حدود 2/6فرزند در سال ۱۴۳۰
(فرض خوش بینانه).
فرض دوم :تثبیت سطح باروری کل از سال
 ۱۳۹۵به بعد یعنی2/11فرزند تا سال
.۱۴۳۰
فرضسوم:کاهشسطحباروریکلباشیبی
تندبهزیرسطحجانشینی1/5فرزنددرسال

( ۱۴۳۰فرض بدبینانه).
فـــرض چـــهـــارم :کــاهــش ســطــح بــــاروری
کـــل بـــا شــیــبــی م ــای ــم تـــا بـــه زیــــر سطح
جانشینی1/9فرزند در سال .۱۴۳۰
بر اســاس بررسی حاضر در صــورت تحقق
سناریوی اول یعنی افزایش میزان باروری
کــل ،جمعیت کل کشور در ســال ۱۴۳۰
هجری شمسی برابر با  ۱۱۲میلیون و ۴۷۵
هزار و  ۴۵۸نفر ،با فرض ثابت ماندن میزان
باروری کل ،برابر با  ۱۰۴میلیون و  ۱۷هزار
و  ۵۸۸نفر و با سناریوهای سوم و چهارم
یعنی کاهش شدید و کاهش مالیم باروری
به ترتیب برابر با  ۹۵میلیون و  ۳۱۷هزار و
 ۴۶۴و  ۱۰۱میلیون و  ۳۹۲هزار و ۳۲۰
نفر خواهد بود.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان  ،ب ــراس ــاس نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
 ١٣٩٥میزان باروری کل ایران رقمی برابر
با 2/01فرزند محاسبه شد.

آغاز ثبتنام دبستانیها از اول خرداد

نماز عید فطر در شهرهای سفید برپا می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبتنام دانشآموزان دبستانی از اول خرداد
خبر داد .به گزارش خراسان ،رضوان حکیمزاده گفت :نگرانی برای ثبتنام وجود ندارد و همه
دانشآموزانثبتناممیشوند.همچنیننکاتالزمبهمدیرانمدارساعالمشدهاستتاشرایطی
فراهمشودکهثبتنامهاتاحدامکانبهصورتسیستمیانجامشود.درشرایطیکهتغییرمدرسه
وجودداردوبهحضوروالدیندرمدرسهنیازاست،برایرعایتفاصلهگذاریپیشبینیشدهاستکه
سیستمنوبتدهیاینترنتیدرنظرگرفتهشودیاطبقحروفالفبامراجعاتصورتگیرد.

وزیرکشوربااشارهبهمحتوایجلسهکمیتهامنیتی،اجتماعیوانتظامیستادملیمقابلهباکرونا
درباره«نمازعیدفطر»گفت:دراینبارهپیشنهادهاییمطرحشد؛نخستاینکهفقطدرشهرهای
سفیدودرفضایبازنمازبرپاشود.پیشنهاددوماینکهدرشهرهایسفیدوشهرهایزردکهبیش
از ۴۰۰شهرراشاملمیشود،باهمینشرایطنمازرابرگزارکنیم.سومبرگزاریدرکلکشوربا
رعایتشرایطپروتکلیودرهمهمساجدوفضایبازبود.بنابرخبرایسنا،رحمانیفضلیتاکیدکرد:
تماماینپیشنهادهارابایدبهستادملیکروناببریمودرنهایتستادتصمیمبگیرد.

شرکت مسافرتی «تی یو آی» ( )TUIآلمان ،بزرگ
ترینگروهارائهخدماتگردشگریاروپا،اعالمکرد
به دلیل بحران به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس
کرونا8 ،هــزار شغل خود را حذف خواهد کرد.به
گزارشگاردین،شرکتمسافرتی«تییوآی» اعالم
کرد برای مقابله با بزرگ ترین بحران این شرکت
مسافرتیوصنعتگردشگری،ناچاربهکاهشبرخی
از هزینهها شده است.محدودیتهای مسافرتی
اعمالشدهدرسراسرجهانمنبعدرآمداینشرکت
را با مشکل جدی مواجه کرده است به طوری که از
 ۱۰کارمند شرکت «تی یو آی» ۹ ،نفر برای کاهش
هزینههامرخصیاباقطعشدنحقوقمواجهشدند.
تاثیرویروسکرونابرصنعتگردشگریویرانگربوده
است   .

سرشماریعمومینفوسومسکن
سال ۱۴۰۵برگزار میشود
در جلسه دیروز هیئت دولت مقرر شد «ستاد ملی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا»
تشکیل و سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
ســال  ۱۴۰۵بــرگــزارشــود .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی دفتر هیئت دولت ،در این جلسه،
هیئت وزیــران به استناد قانون احکام دایمی
برنامههای توسعه کشور و در راستای نوسازی
نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش
هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخ گویی ،با تشکیل
«ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن
ثبتی مبنا» موافقت کــرد .همچنین ،مطابق
این تصمیم کلیه دستگاه ها مکلف اند ضمن
همکاری کامل با مرکز آمار ایران ،هر نوع ریزداده
و اطالعات آماری موردنیاز را در چارچوب قانون
مرکز آمار ایران ،بدون مطالبه ما به ازا در اختیار
آن مرکز قرار دهند.

معاونگردشگری:

قول بسته تشویقی سفر را گرفتهام

معاون گردشگری گفت :قول اختصاص یک خط
اعتباری برای سفر خانوادهها بعد از کرونا را از
معاون اقتصادی رئیسجمهور گرفتهام.
بــه گـــزارش ایسنا ،ولــی تــیــمــوری ،در جلسه
هماندیشی با فعاالن بخش خصوصی دربــاره
بسته تشویقی سفر که یکی از راهحلهای جبران
بخشی از خسارت های تاسیسات گردشگری
نیز محسوب میشود ،گفت :دنبال این بسته
تشویقی هستم و بــه شکل شفاهی از دکتر
نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهور قول
گرفتیم تا یک خط اعتباری سفر بعد از کرونا در
اختیار خانواد هها قــرار دهند .او در عین حال
یادآور شد :این بسته تشویقی هنوز مصوب نشده
است .اما به محض فروکش کردن تب کرونا تالش
میکنیم این خط اعتباری سفر به خانواد هها
اختصاص یابد تا به طور غیرمستقیم از فعاالن
گردشگری حمایت شود.

