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جامعه

چند درصد از بیماران کرونا در
بیمارستانها جان میدهند؟

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت گفت :کرونا هنوز در دنیا واکسن
یا داروی اختصاصی ن ــدارد .داروهـــای کنونی
نیز اثربخشی چندانی نداشته انــد 12 .درصد
موارد بیمارستانی کرونا فوت میکنند ،بهترین
راه مقابله با این بیماری رعایت اصول پیشگیری
است که متاسفانه کم رنگ شده است .به گزارش
اعتمادآنالین،مسعودمردانیافزود:ازبینبیماران
مبتالبهکرونا کهبهبیمارستانمیآیند 12درصد
فوت می کنند ،در واقع از بین  15درصد افراد
مبتال به کرونا که به بیمارستان می آیند5 ،درصد
به آی سی یو می آیند و حدود  50درصد بیماران
کووید 19که به بخش مراقبت های ویژه می آیند،
فوتمیکنند.

وزارت بهداشت:

مصرف زیاد قند و نمک باعث
تضعیف ایمنی بدن میشود
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت :مردم
بهرستورانهاییکهپروتکلهایبهداشتیرارعایت
میکنند ،مراجعه کنند .زهرا عبداللهی ،دیروز در
نشستخبریمجازیبارسانه هاگفت:همزمانبا
بازگشایی رستورانها نیاز است تا نکاتی را توصیه
کنیم .در وهله نخست ،مصرف زیاد چربی و قند و
نمک،عاملیبرایتضعیفسیستمایمنیبدناست
بنابراین امکان ابتالی فرد را باال می برد .الزم است
افراد در این دوره مصرف خوراکی های مذکور را
محدودکنند.ویافزود:استفادهازموادیکهحاوی
آنتی اکسیدان هستند ،در وعده های روزانــه الزم
است.مصرفسبزیومیوهقطعاتوصیهمیشود.

درراستایاجرایطرحفاصلهگذاری:

کرایه نفر چهارم بین  3سرنشین
تاکسی تقسیم میشود
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به
این که اجــرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی در
تاکسیهایپایتختاستمرارمییابد،گفت:کرایه
نفر چهارم با اجرای این طرح بین  3مسافر دیگر
تقسیممیشود.علیرضاقنادانمدیرعاملسازمان
تاکسیرانی تهران درباره افزایش نرخ کرایههای
تاکسیدرپایتخت،بهفارسگفت:برچسبگذاری
کرایههایجدیدرویتاکسیهاازروزسهشنبهآغاز
شده است و معمو ًال این اقدام به صورت تدریجی و
طیدوتاسههفتهانجاممیشود.

ادامه افزایش دما تا پایان هفته
افزایش دمای هوا که از روز سه شنبه در کشور
ملموس بوده در بیشتر نقاط کشور تا پایان روز
جمعه ادامــه خواهد یافت .این افزایش دما به
طور میانگین  ۳تا  ۶درجــه بــرآورد شده است.
خبر خراسان حاکی است ،سازمان هواشناسی
همچنین وزش باد شدید ،ایجاد گردوخاک به
همراه کاهش دید و کیفیت هوا در استانهای
خراسان شمالی ،خراسان رضــوی ،خراسان
جنوبی ،سیستان و بلوچستان به ویــژه منطقه
زابل ،سمنان ،شرق کرمان و شرق هرمزگان تا
پایان روز جمعه را پیش بینی کرده است.

بازنشستگانتامیناجتماعیبهکشوریها میرسند؟

امید تازه مجامع کارگری به اقدام احتمالی دولت برای تجدید نظر در افزایش حقوق  ۹۹بازنشستگان
غفوریان -آن طور که این روزها از گالیه ها و
اعتراض های نمایندگان و اعضای انجمن های
کارگری و بازنشستگان بر می آید ،آن ها هنوز
امیدوارند دولت در تعیین میزان21درصدی
افــزایــش حــقــوق مستمری بــگــیــران تامین
اجتماعی تجدیدنظر کند و نگذارد سبد الغر
معیشت آن ها الغرتر شود.
▪کدام را باور کنیم؟

در شــرایــطــی کــه بــانــک مــرکــزی نـــرخ تــورم
هدف گــذاری شــده را  22درصد اعالم کرده
اســت ،بــرخــی مــیــزان تــورم کنونی را حــدود
40درصــد می دانند ،ضمن ایــن که افزایش
لحظه ای اغلب کاالهای اساسی نیز فرصت
تنفس را از طبقات حداقلی بگیر ربوده است .از
اینروتجدیدنظردرمیزانافزایشحقوق99این
گروهبیشازهرزماندیگریاحساسمیشود.
حالکهافزایشحقوق بازنشستگانومستمری
بگیرانتامیناجتماعیدردونوبتواریزیآنها
طی سال ۹۹هنوز اعمال نشده است ،می توان
امیدداشتدولتباکشیدندستیبرسروروی
مصوبهشورایعالیکار،پیشنهاد21درصدی
افزایش حقوق بازنشستگان را سامان دهد.
اینموضوعالبتههمانامیدوانتظاریاستکه
نمایندگان مجامع بازنشستگی این روزها در
اظهاراتشان بیان می کنند .یکی از این موارد،
گفتههایعلیدهقانکیارئیسکانونکارگران
بازنشستهومستمریبگیرتامیناجتماعیتهران
است که دیــروز با ایلنا درمیان گذاشته است:
«با پیشنهادی که به مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعیدادیم،آقایشریعتمداریوزیرتعاون،
کار و رفــاه اجتماعی باید با پیشنهاد افزایش
حداقل مستمری به دومیلیون و  ۸۰۰هزار
تومانبهجلسههیئتدولتبرود.امیدواریمکه

امروز(دیروزچهارشنبه)تکلیفافزایشحداقل
مستمری روشن شود و هیچ بازنشستهای زیر
این میزان را دریافت نکند؛ چراکه برابر تبصره
 ۱۲قانونبودجهسال،۹۹حقوقبازنشستگان
نبایدکمترازدومیلیونو ۸۰۰هزارتومانباشد.
درکل،پیشنهادافزایشمستمریبهدومیلیون
و ۸۰۰هزار تومان روی میز هیئت دولت است و
بایدتکلیفمشخصشود».

تامین اجتماعی هم نباید چنین پیشنهاد
غیرمنصفانهایرابرایدولتارسالکند؛حتی
اگر سازمان چنین ارادهای داشته باشد ،وزیر
رفاه باید جلوی وارد شدن آسیبهای بیشتر
و سختتر را به رفاه بازنشستگان بگیرد و این
را به دولت بقبوالند .هرگونه اعمال نفوذ برای
افزایش صرفا  ۲۱درصدی حداقل مستمری
چه از جانب سازمان و چه از جانب دولــت را
نمیپذیریم و به آن اعتراض میکنیم».

دهــقــان کــیــا همچنین به
ایــن نــوع اعتراضش مطلب
دیــگــری هــم افـــزوده اســت:
«ج ــز افــزایــش دو میلیون
و  ۸۰۰هــزار تومانی برای
حداقل مستمری ،عدد دیگری را نمیپذیریم.
 ۲۱درصد ،عدد بسیار پرتی است که بر سر آن
با هیچ کس معامله نمیکنیم .قاعدتا سازمان

▪فقط یک میلیون و 800هزار تومان !

▪21درصد را نمی پذیریم

دانشمندان هلندی اعالم کردند:
مصونیت از کرونا فقط  6ماه طول میکشد

مطالعهایکهگروهیازدانشمنداندردانشگاه
آمستردامهلندانجامدادهاند،نشانمیدهدبه
طور معمول مصونیت انسان از کووید  ۱۹تنها
ششماهطولمیکشدوویروسکرونابعدازآن
میتواندازمجاریمختلفواردبدنانسانشود.
بنابرگزارش یورونیوز ،در این مطالعه  ۱۰مرد
باالی ۳۵سالمبتالبهچهارنوعویروسفصلی
کرونا بررسی شدند تا میزان پادتن تولید شده
در بدن آن ها مشخص شود .آزمایش روی این
مردان در سنین  ۲۷تا  ۴۰سالگی و در فواصل
سه یا شش ماه انجام شده است .محققان با این
مطالعه دریافتند که مدت ایمنی بدن افراد در
برابر ویــروس کرونا به شکل نگرانکنندهای
کاهش مییابد و مشاهده کردند که موارد ابتال
تا ۱۲ماه بعد از ابتالی اولیه ،شایع است و از ماه
ششم به بعد سطح پادتن موجود در بدن بیمار

هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی
حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت
می کنند که با پیشنهاد  21درصــدی برای
ســال  99ایــن مبلغ به یک میلیون و 800
هــزارتــومــان مــی رســـد .اکــنــون بــد نیست
جــزئــیــات ایــن مبلغ را بــا هــم مـــرور کنیم:
حداقل حقوق بازنشسته تامین اجتماعی

یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان تعیین شد که
بن این افــراد از  ۴۸هــزار تومان به  ۶۰هزار
تومان ،حق اوالد از ۱۲به ۱۵هزارتومان ،حق
مسکن از ۲۲هزار تومان به ۳۰هزار تومان،
حق همسر از  ۵۹هزار تومان به  ۶۰هزار تومان
افزایش یافت که در نهایت حقوق بازنشسته
تامین اجتماعی دو میلیون و  ۹هــزار تومان
خواهد شد .این مبلغ حدود 800هزار تومان
با حداقل دریافتی حقوق در گروه بازنشستگان
کشوری و لشکری فاصله دارد .در واقع یکی از
وجوه اعتراض مجامع بازنشستگی کارگری
همین است که چرا دولت با اختصاص10هزار
میلیارد از بودجه عمومی که امسال برای این
بازنشستگان اختصاص داد ،چنین رویکردی
را برای بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال
نمی کند؟
بخشیدیگرازاظهاراتآقایدهقانکیاهمین
استکهحداقلحقوقمستمریبگیرانتامین
اجتماعی نیز همچون کشوری ها باید به دو
میلیون و800هزار تومان برسد.
▪بازنشستگان امید داشته باشند؟

حاال که پرونده پیشنهاد 21درصــدی حقوق
بازنشستگانهمچنانرویمیزدولتدرانتظار
بحث و بررسی است ،شاید بتوان امید داشت
که از این تاخیر و تعلل خبرهای خوشی به
بازنشستگان برسد.
اگرچه در این میان به تازگی وعده هایی هم
برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان
تامین اجتماعی وبه دنبال آن اجرای همسان
ســازی حقوق توسط نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه داده شده اما با توجه به شرایط
نامناسب بودجه ای دولت باید امیدوار بود که
این قول ها در حد حرف نماند.

ساالنه 1700تا 2000فرزندخواندهبهخانوادهها
سپردهمیشوند

به طرز چشمگیری کم میشود .آن ها با تأکید
بر این که چهار نمونه ویروس کرونای انسانی
آزمایششدهازنظربیولوژیکیباهممتفاوتندوبه
غیرازایجادسرماخوردگی،هیچچیزمشترکی
ندارند ،گفتهاند« :با وجود این ،به نظر میرسد
درهرچهارنمونه،عمرایمنیبدننیزباازدست
رفتن سریع پادتنها کوتاه میشود ».درباره
کووید،۱۹کاهشایمنیبدنواحتمالابتالی
مجدد همان مشکلی است که تا کنون مانع از
کشفواکسناینبیماریشدهاست.

معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشور
گفت :به طــور متوسط ساالنه بین ۱۷۰۰
تا دو هزار کودک تحت پوشش بهزیستی به
انواع مختلف فرزندخواندگی به خانوادهها
سپرده میشوند« .حبیبا ...مسعودی فرید»
همچنین درباره آمار کلی این نوزادان با بیان
این که طی چند سال گذشته تاکنون حدود
 ۱۰هزار کودک در  ۶۸۰مرکز شبه خانواده
نگهداری میشوند ،به ایلنا یــادآور شد :این
عدد چند سالی است که ثابت مانده و دلیل
آن هم این است که ما روی روشهایی مانند
فرزندخواندگی و امین موقت بسیار تالش
میکنیم تا از این طریق کودک در خانواده
حضور داشته باشد .وی با بیان ایــن که در
بسیاریازکشورهایتوسعهیافتهدیگرچیزی
به اسم شیرخوارگاه وجود ندارد ،خاطرنشان

کرد :در بسیاری از کشورها خانوادههایی
از قبل شناسایی و آموزش داده شدهاند که
فرزندخواندگی یا امین موقت کودک را می
پذیرند و کودک وارد خانواده می شود ،حتی
در برخی کشورها نیز برای نگهداری کودکان
به خانوادهها پول هم پرداخت میشود که
البته ما هم از همین روش استفاده میکنیم و
همچنین روی رفتارهای خانواده با کودک از
طریق موسسات و خیریههایی که دارای مجوز
ازسازمانبهزیستیهستند،نظارتمیکنیم.
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معاون وزیر آموزش و پرورش:

شاد ،معلمان را وادار به مطالعه
بیشتر کرد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
گفت :بسیاری از معلمان اذعــان کرده اند از آن
جا که والدین همزمان تدریس ما را در شبکه شاد
میبینند و این امکان وجود دارد خیلیهای دیگر
نیز آن را ببینند ،شاید وادار شدیم ،بیشتر از قبل
مطالعه و با آمادگی بیشتری کالسها را برگزار
کنیم« .رضوان حکیمزاده» درباره پیوستن افراد
بهاپلیکیشنشادگفت:تاکنون ۹۹درصدمدیران
مدارس ۹۱،درصد کالسهای درس ۸۲،درصد
معلمان و بیش از ۵/۱۲میلیون دانشآموز به این
شبکهپیوستهاند.

دریافت وجه و تعیین شرط معدل
برای ثبت نام مدارس ممنوع
این که دریافت وجه در مدارس دولتی ممنوع
اســت ،حاال شبیه قصه های تکراری است که
دیگر جذاب نیست اما همیشه اتفاق می افتد.
اکنون و انگار به رســم عــادت ،معاون آمــوزش
ابتدایی وزارت آمــوزش و پــرورش گفته است:
با توجه به آییننامه اجرایی مدارس ،برگزاری
آزمــون ورودی ،مصاحبه و تعیین شرط معدل
برای ثبتنام دانش آموزان و دریافت هرگونه وجه
به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتابهای
درسی در زمان ثبت نام مجاز نیست .به گزارش
ایلنا ،رضوان حکیم زاده همچنین تاکید کرد که
دانشآموزان بدو ورود به دبستان ملزم به انجام
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی
هستند.

آبدارخانه های ادارات تعطیل شد
بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور
همه کارکنان در ادارات از سوی سازمان اداری و
استخدامی کشور ابالغ شد.به گزارش مهر ،در
ابالغ بخشنامه جمشید انصاری رئیس سازمان
اداری و استخدامی آمــده اســت :ساعت کاری
روزانه کارکنان دستگاههای اجرایی در تهران
و استا نها با رعایت تبصره  ۳مــاده  ۸۷قانون
مدیریت خدمات کشوری از ساعت  ۷:۳۰تا
 ۱۴:۳۰خواهد بود و هر گونه تغییر در ساعت
فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از ملی
و استانی صرف ًا با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا
تعیین و ابالغ خواهد شد.
در بند چهارم نیز بر تعطیلی آبدارخانهها در
ادارات تاکید ش ــده و آمـــده اســـت :فعالیت
آشپزخانهها و آبدارخانههای خود را تعطیل و از
پذیرایی در جلسات و اتاقها به صورت فردی و
گروهی خودداری و ممانعت نمایند و صرف ًا امکان
تهیه چای با لوازم شخصی توسط کارکنان را در
طول روز فراهم کنند.صرف صبحانه و ناهار به
صورت گروهی و فردی در سالن غذاخوری ،دیگر
محلهای عمومی ادارات و اتاق کار کارکنان
ممنوع و الزم اســت مسئولین ادارات از تهیه
و توزیع غذا (جز بــرای کارکنان نوبت کــاری و
کشیک که در چارچوب مقررات مربوط انجام
خواهد شد) خودداری و جلوگیری کنند.

