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خیز کرونا به سویکودکان

جامعه

وزیر رفاه درباره همسان سازی به
مجلس توضیح می دهد

محمد شریعتمداری ،وزیــر رفــاه ،بــرای ارائــه
توضیحات به نمایندگان درباره وضعیت حقوقی
بازنشستگان و موضوع همسان سازی به مجلس
مــیرود .ولــی اسماعیلی ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اجتماعی در این باره گفت :قرار است
آقای شریعتمداری امروز یک شنبه  21تیر در
کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یابد و به
سؤاالت نمایندگان در حوزه حقوق و دستمزد و
همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی
ارائه دهد.

آغاز واریز مابهالتفاوتهای
فروردین و اردیبهشت
مستمریبگیران
تــاریــخ واریـــز مــابــه الــتــفــاوت حــقــوق فــروردیــن
و اردیــبــهــشــت ســـال  ۹۹بــازنــشــســتــگــان و
مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی اعالم
شد .به گــزارش خراسان ،مستمر ی بگیران و
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حقوق
تیرماه خــود را همراه با مابه التفاوت حقوق
ما ههای فــروردیــن و اردیبهشت خــود دریافت
خواهند کرد.

نمایش تصویر بیماران در رسانه
ملی ممنوع شد
مشاور عالی وزیر بهداشت ،در نامهای به رئیس
ســازمــان صــدا و سیما ضمن تاکید بــر اصل
اخالقی رعایت محرمانگی و حریم خصوصی
بیماران ،پیشنهاد داد که «ممنوعیت نمایش
تصویر بیماران در همه برنامههای رسانه ملی»
بــه عــنــوان یــک قــاعــده کلی ،از ســوی ریاست
ســازمــان صــدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایــران ،مصوب و ابــاغ شود  .بر اســاس اعالم
پایگاه خبری وزارت بهداشت ،باقر الریجانی،
مشاورعالی وزیر بهداشت و نایب رئیس شورای
عالی اخــاق پزشکی ،در بخشی از این نامه
آورده است :در گزارشهای تهیه شده ،تصاویر
بیماران بدون گرفتن رضایت از ایشان یا تصمیم
گیرنده جایگزینشان منتشر نشود و در موارد
ضروری با انتخاب مناسب زاویه دوربین یا با
محو تصویر چهره به صورتی که چهره بیمار
مشخص نشود ،به این مهم توجه شود.

بازنشستگی  ۶۲۰هزار معلم تا
سال ۱۴۰۴
عضو کمیسیون آمــوزش مجلس از بازنشستگی
 ۶۲۰هــزار معلم ظرف پنج سال آینده خبر داد
و گفت :آمــوزش و پــرورش باید هرچه سریعتر
برای جذب نیروهای بالتکلیف چهار گروه قانون
استخداممعلمانحقالتدریساقدامکند.فرهاد
بشیری با اشــاره به ضــرورت سرعت بخشی در
اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان
حقالتدریسیوآموزشیاراننهضت افزود:آموزش
وپرورشبایدبرنامهمدونیبرایجذبمعلمدراین
سالهاداشتهباشدتااینکسری جبرانشود.

5
توئیت روز
توئیت محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران

عضو کمیته مقابله با کرونا به خراسان می گوید اکنون 15درصد مبتالیان کودکان هستند

غفوریان -ویروس کرونا هر روز شکل جدیدی
در تاخت و تازش رو می کند .اکنون نگرانی
جدید از خطرات کرونا متوجه کــودکــان و
نوجوانان شده است و این در حالی است که
درهفته ها و ماه های نخست شیوع این ویروس
گفته می شد که کرونا با کودکان مهربان است.
برخی آمــارهــای میزان ابتالی کودکان در
هفته های اول شیوع از رقم  2درصد حکایت
می کرد .روز گذشته برای بررسی تحوالت
جدید درباره کرونا و کودکان به سراغ دو عضو
کارشناسی کمیته کشوری پیشگیری از کرونا
رفتیم .وقتی موضوع پرسشم را با دکتر مسعود
مردانی و دکتر محمدرضا محبوب فر در میان
می گــذارم هر دو بــدون هیچ تردید و تعللی
تصریح و تاکید می کنند که ویروس کرونا در
فرم جدیدش به سمت کودکان و کم سن و
سال ها خیز برداشته است .از آقای محبوب فر
می خواهم که در صورت امکان برای شرایط
جدید میزان مبتالیان کودک و نوجوان رقم
یا درصدی را بیان کند که او در پاسخ چنین
می گوید :اگر بخواهیم برای این بخش عدد و
رقمی اعالم کنیم من به جرئت می توانم بگویم
که  15درصد موارد مبتالیان و  3درصد فوتی
های این ویروس اکنون مربوط به کودکان 3
تا  9سال و  9تا  16سال است و یک درصد
فوتی ها نیز نوزادان تا کودکان  ۳ساله هستند
.دکتر محبوب فر در این زمینه ادامه می دهد:
بر اساس آخرین بررسی ها و اخبار ،متاسفانه
باید بیان کنیم که این ویروس کودکان را هم
درگیر خود کرده است .اگر قبال گفته می شد

قابل توجهی از مبتالیان کم سن و سال را داریم
که عالیمی شبه آنفلوآنزا وکاوازاکی در آن ها
بروز یافته است.
▪کودکان و جوانان و عالیم گوارشی

محبوب فر :

مردانی :

فوتی های کرونا کودکان
 ۳تا ۹سال هستند

اکنون با آسیب های
گوارشی بروز پیدا می کند

کرونای کودکان

 ۳درصد

ابتالی کرونا در افراد باالی  60سال و افراد
با بیماری زمینه ای شیوع بیشتری دارد اما
اکنون می بینیم که کرونا در دوره جهش خود
کودکان و افراد کم سن و سال را درگیر کرده
است .دلیل آن هم حضور کودکان به همراه
والدین در مراکز سرپوشیده با تجمع انسانی
باالست.

▪کرونای کودکان؛ کاوازاکی

این عضو کمیته کشوری پیشگیری از کرونا،
درباره عالیم ابتال در کودکان و نوجوانان این
طور اظهارنظر می کند :کرونا در این گروه سنی
بیشتر همان کاوازاکی است که عالیمی شبه
آنفلوآنزا دارد .ما هم اکنون در بیمارستان های
لقمان تهران و امام حسین(ع) اصفهان تعداد

همین موضوع را که کودکان و جوانان در
آغاز ابتال بیشتر چه عالیمی دارند ،با دکتر
مسعود مردانی دیگر عضو کارشناسی کمیته
کشوری پیشگیری از کــرونــا در میان می
گـــذارم .دکتر مــردانــی هــم مــی گــویــد :فرم
های جدید ابتال اکنون بیشتر با آسیب های
گوارشی همچون بی اشتهایی ،دل درد و
اسهال بروز می یابد که متاسفانه مبتالیان
بااین عالیم بیشتر کــودکــان ،نوجوانان و
جوانان هستند .دلیل آن هم کم توجهی
خانواده ها در همراهی آن ها در محیط های
سربسته و تجمع است.

عکس روز
همدانی ها بــرای ابوعلی سینا هم ماسک
گذاشته اند .همدان این روزها در وضعیت
قرمز کروناست .عکس :تسنیم

▪پیشنهاد چیست؟

درباره این که حاال باید چه کرد تا کودکان این
پاره های تن ما در معرض آسیب این ویروس
خشن قــرار نگیرند ،پیشنهاد دکتر محبوب
فر کارشناس کمیته کشوری پیشگیری از
کرونا و عضو انجمن آموزش بهداشت و ارتقای
سالمت ایــران این است :پیشنهاد ما در این
کمیته ،وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با
کرونا این است که کودکان تا حد امکان از خانه
خارج نشوند و اگر برای بیرون آمدن از منزل
ضرورتی وجود داشت ،برای آن ها هم ضوابط
بهداشتی مثل استفاده از ماسک رعایت شود.

خبر

روحانی :هیچ کس در دنیا تعطیل
کردن فعالیت ها را نمی پذیرد

 ۱۷۳۹نفر از مبتالیان جدید بستری شدند
قربانیان  24ساعته
۱۸۸

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

۱۲۶۳۵

۲۵۵۱۱۷

۲۱۷۶۶۶

۲۳۹۷

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
در مجلس کلید خورد
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ،از کلید
خــوردن طــرح تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان در پارلمان خبر داد .احمد
حسین فالحی در این باره به تسنیم گفت :در
شرایط فعلی بحث اول بر سر تعیین تکلیف
پولهایی است که از این صندوق در گذشته
برداشت شده و بازنگشته است و موضوع دوم
پرداخت نشدن حق دولــت به این صندوق
اســت .وی با بیان ایــن که صندوق ذخیره
فرهنگیان حــدود  36شرکت زیر مجموعه
دارد ،ادامه داد :یکی از محورهای تحقیق و
تفحص نیز همین شرکتها هستند که باید
مشخص شود چه میزان درآمــد دارنــد و چه
میزان هزینه کرد .نماینده همدان در مجلس
با بیان این که طبق قانون صندوق ،فرهنگیان
باید حق السهم  5درصدی پرداخت کنند و

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دولت نیز سهم  5درصدی واریز کند ،افزود:
متاسفانه دول ــت بیشتر تعهدات خــود به
صندوق ذخیره فرهنگیان را اجرایی نکرده
است .همچنین گزارش هایی مبنی بر وقوع
تخلفاتدرصندوقذخیرهفرهنگیانبهدست
نمایندگان رسیده اســت که بر اســاس این
مستندات تحقیق و تفحص را کلید زده ایم.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت ،حسینی
سرپرست وقت وزارت آمــوزش و پــرورش در
مرداد  98درباره این صندوق گفته بود :امروز
صندوق ذخیره فرهنگیان به یک آرامــش
رسیده است .صندوق ذخیره فرهنگیان در
سال ۶۲۰  ،97میلیارد تومان سود در بین
فرهنگیان توزیع کرده است و رقم سودآوری
صندوق در سالهای آینده به بیش از پنج هزار
میلیارد تومان در سال خواهد رسید.
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بیماران در وضعیت شدید
۳۳۳۸

روزانه  ۲۰هزار کیت تشخیصی کرونا در کشور
تولید میشود
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :کمبودی
در زمینه کیتهای تشخیصی کرونا در کشور
وجود ندارد و روزانه ۲۰هزار کیت تشخیصی
در کشور تولید میشود .سیما سادات الری،
دربــاره خبر کمبودکیت های آزمایش های
کــرونــا بــه دانشجو گفت :تستهای کرونا
هدفمند شده و این روند در همه کشو رها به
همین صورت است .بیماریابی در کرونا به
دو طریق غیرفعال و فعال انجام میشود.
در بیماریابی غیرفعال ،بیمار پس از بروز
عالیم برای دریافت خدمات مراجعه میکند.
استفاده از روشهای آموزشی و اطالع رسانی
عمومی یا افزایش آگاهی جمعیت عمومی به
حساس شدن بیماران به عالیم بیماری و در
نتیجه مراجعه زودتر مبتالیان منجر خواهد
شد .البته بیشتر روند بیماریابی در کووید ۱۹

بــر روش فعال اســتــوار اســت کــه در شرایط
آزمایشگاهی انجام میشود .الری تصریح
کرد :بیماری کووید  ۱۹طیف گستردهای از
عالیم را دارد و وقتی بیمار با عالیم مراجعه
میکند ،از وی تست گرفته میشود .همچنین
اگر اطرافیان او عالمتدار باشند یا باالی ۶۰
سال داشته باشند یا مبتال به بیمار یهای
زمینهای باشند یا از زنان باردار باشند ،باید
تست بدهند .البته از زندانیان و افراد در تماس
با آنها و همچنین معتادان متجاهر و اطرافیان
در تماس با آنها و اتباع خارجی تست گرفته
میشود .سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
این دستورالعمل به صورت کشوری است و
ارتباطی به مباحثی مانند کمبود کیت ندارد
و فقط برای هدفمند شدن و جلوگیری از هدر
رفت منابع است.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای پروتکل
های بهداشتی تصریح کرد :راحتترین راه این
است که بگوییم فعالیت تعطیل؛ از این راحتتر
نمیشود .روز بعد هم مــردم از به همریختگی،
گرسنگی ،فشار و مشکالت بیایند اعتراض کنند
این راحتترین کاری است که می توان انجام داد
ولی هیچکس در دنیا این را نمیپذیرد .به گزارش
ایرنا ،روحانی دیروز در ستاد ملی مقابله با کرونا با
تاکید بر این که باید فعالیتهای الزم اقتصادی
ادامه داشته باشد ،بیان کرد :حتی خارجنشینها
که رسانه برای خودشان درست کرده اند و مرتب
در آن میدمند و میگویند که «چرا گشایش!» ،آن
ها هم زبانشان بریده شده است برای این که این
حرفغیرمنطقیاست.البتهممکناستفعالیتی
ضرورینباشدوممکناستجاییطبقچهارچوب
حرکتکنیم.درجاهایشلوغ،پاساژهاوبازارهای
سرپوشیدهحتم ًاپروتکلهارعایتشود،غیرازاین
امکانپذیر نیست .وی درباره برگزاری کنکور هم
گفت :اکنون نه زمان جشنواره و نه زمان سمینار
است.حتیبهکنکورهماگروزارتبهداشتاشکال
واردکند،حتم ًایکچهارچوبیدرنظرمیگیریمکه
مشکلی نباشد .وی تاکید کرد :گشایشها باید با
رعایت تمامی دستورالعملهای وزارت بهداشت
فراهمشود.اگرچنیننشود،نمیتوانکاریکرد.

