اجتماعی

پنج شنبه  ۴اردیبهشت 1399
 ۲۹شعبان.1441شماره ۲۰۳۶۱

از میان خبرها

بریتانیا واکسن کرونا را امروز روی
انسان آزمایش می کند
دانشمندان بریتانیایی واکسن ویروسکرونا را
که میتواند به طور بالقوه به درمان کووید،۱۹-
بیماری ناشی از این ویروس مرگبار بینجامد،
همین هفته آزمایش میکنند.
به گزارش یورونیوز ،مت هنکاک ،وزیر بهداشت
بریتانیا با اعــام ایــن خبر گفت :آزمایش این
واکسن به نام  ChAdOx1 nCoV-19بر روی
انسان ،همزمان با دهها آزمایش دیگر در دیگر
کشورهای جهان ،از امروز پنج شنبه  ۲۳آوریل
(4اردیبهشت) آغاز میشود.
وزیـــر بــهــداشــت بریتانیا م ـیگــویــد واکــســن
 ChAdOx1 nCoV-19توسط دانشمندان
دانشگاه آکسفورد ساخته شــده و بــر اســاس
گــزار شهــای اولیه میزان کــارایــی و موفقیت
 ۸۰درصدی دارد .آقای هنکاک در کنفرانس
مطبوعاتی تاکید کرد نتایج عملی این واکسن که
ساخت آن در شرایط عادی و رساندن آن به مرحله
فعلی سا لها زمان میبرد ،هنوز «نامشخص»
است.
وزیر بهداشت بریتانیا افزود« :ما همزمان روی
تولید سرمایهگذاری میکنیم تا اگر هر یک از این
واکسنها جواب داد ،بتوانیم در اسرع وقت آن را
در اختیار مردم بریتانیا قرار دهیم».

بازگشایی بوستانها و تفرجگاهها
رئیس کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد
ملی مقابله با کرونا دیروز از بازشدن پارکها ،
بوستا نها و تفرجگا هها بــا رعــایــت پروتکل
بهداشتی خبر داد.
با این حساب و به گفته آقای ذوالفقاری پارک ها
و تفرجگاه ها از دیروز باز شدند .وی اضافه کرد:
با همکاری شهرداریهای سراسر کشور،کادر
بهداشتی و درمانی،نیروهای مسلح و بسیج و
همه کسانی که در حوزه غربالگری کار کردند
توانستیم پیک شیوع روزانــه سه هزار نفر را به
یکهزار نفر کاهش دهیم.

 72درصد مخازن سدها پر شد
موجودی آب مخازن سدهای کشور در تاریخ
 29فروردین معادل  36.14میلیاردمترمکعب
بــوده و نسبت به سال گذشته در تاریخ مشابه
 8درصد کاهش داشته است .درصد پرشدگی
مخازن سدها نیز تا دیروز چهارشنبه حدود 72
درصد است .به گزارش ایلنا ،هم اکنون تعداد
سدهای مهم در حال بهرهبرداری کشور 193
سد اســت که ظرفیتی معادل  50.5میلیارد
مترمکعب دارند.
مقادیر ورودی به سدها از ابتدای ســال آبی
تا تاریخ  29فروردین امسال معادل 35.78
میلیارد متر مکعب اســت کــه نسبت بــه سال
گذشته در بازه زمانی مشابه  39درصد کاهش
داشته اســت .مقادیر خروجی نیز از ابتدای
سال آبی تا تاریخ  22فروردین معادل 28.27
میلیارد مترمکعب اســت کــه نسبت بــه سال
گذشته در بازه زمانی مشابه  29درصد کاهش
داشته است.

احتمال افزایش شیوع کرونا
در تهران طی هفتههای آینده
رئیس ســازمــان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران دیــروز اصلیترین نگرانی موجود
درباره شیوع کرونا در پایتخت در روزهای پس
از بازگشایی واحدهای صنفی را شکسته شدن
طرح فاصله اجتماعی در نتیجه ازدحــام شبکه
حمل و نقل عمومی اعالم کرد.
ایلنا به این موضوع اشــاره کرده است که پیش
از این نیز «علیرضا زالی» فرمانده ستاد مقابله
با کرونا در کــان شهر تهران با ابــراز نگرانی
از ازدحــام در شبکه حمل و نقل عمومی اعالم
کــرده بــود ،بــا افــزایــش تــرددهــا در سطح شهر
بر تعداد ناقالن وی ــروس ،اف ــزوده شــده است.
سخنگوی وزارت بهداشت هم تاکید کرده است؛
برای پیشگیری از کرونا ،خروج از منزل باید به
حداقل برسد مگر در موارد ضروری و برای خرید
مایحتاج روزانه ،بهتر است افراد سالمتر خانواده
آن هم با رعایت نکات بهداشت فردی به صورت
حداکثر هفتهای یک بار این کار را انجام دهند.

آغاز توزیع  ۵۰۰هزار بسته
حمایتی توسط بنیاد مستضعفان
رئیس بنیاد مستضعفان از آغاز توزیع  ۵۰۰هزار
بسته حمایتی ارزاق و نقدی توسط این بنیاد در
سراسر کشور خبر داد.
طبق اعالم روابط عمومی این بنیاد ،فتاح گفت:
این بستهها قرار است در اختیار کمیته امداد،
بهزیستی ،سپاه ،بسیج و گروههای جهادی قرار
گیرد تا در اقصی نقاط کشور توزیع شــود .وی
گفت :میزان کمکهای نقدی این بنیادتا روز
گذشته بیش از  ۳۲۰میلیارد تومان بوده است.

سال تحصیلیهمچنانبالتکلیف

پس از 64روز و با وجود پیش بینی ها از تداوم شرایط کرونا ،هنوز سناریوی مشخصی برای پایان سال تحصیلی وجود ندارد
گروه اجتماعی -از اواخــر اسفند این روزها
دقیقا قابل پیش بینی بود که کرونا باعث شود
نوعی بالتکلیفی عذاب دهنده سیستم آموزش
وپرورشراگرفتارخودکند.چنینروزهاییاگر
کرونایی درکار نبود ،حداقل مدارس ابتدایی
آخرین روزهای سال را می گذراندند و چه بسا
برخی هم زودتر خود را تعطیل کرده بودند .در
عینحالامروز 64روزازماجرایکرونادرکشور
وچهارروزهمازماهاردیبهشتگذشتهاستاما
هنوزمشخصنیستتکلیفاینسالتحصیلی
عجیب با آن همه تعطیلی ها برای آلودگی هوا و
این تعطیلی های ویروسی چیست و آخرش چه
میشود.همینچندروزپیشبودکهوزیرآموزش
و پرورش از افزایش چهار تا شش هفتهای سال
تحصیلی سخن گفت ،اما در شرایطی که هنوز
معلوم نیست اتمام سال چه زمانی باشد این
افزایشچهارتاششهفتهایموجبسردرگمی
وابهامبیشتربرایدانشآموزانشدهاست.
▪وزیر :از آینده کرونا بی اطالعیم

در شرایطی که انتظار می رفــت ،آمــوزش و
پرورش در دوماه گذشته با طراحی سناریوهای
پیش روی خود حاال و در هفته اول اردیبهشت
تکلیف خود را بداند اما هنوز وزیــر آمــوزش و
پرورش (طبق گفته دیروز چهارشنبه) اعالم
می کند که از آینده کرونا اطالع ندارد و« :در
صورتیکهتماممحتوایآموزشیتدریسشود،
اگر امکان آزمــون حضوری باشد ،اولویت ما
برگزاریآزمونبهصورتحضوریاست.امااگر
سیاستهای وزارت بهداشت امکان برگزاری
آزمون حضوری را فراهم نکند ،با استفاده از
دیگر شیوهها امتحانات برگزار میشود».
▪آن ها هم از آینده کرونا بی اطالع هستند

آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در
شرایطی مطرح کرده است که از آینده کرونا
بی اطالعیم که امروز تمام دنیا از آینده آن بی
اطالع است .آیا در چنین شرایطی نمی توان
برنامه یا طرح های دیگری جایگزین کرد و
تکلیف سال تحصیلی را مشخص کرد؟در این

زمینه خوب است به سراغ تجربه های اروپایی ها
برویم.بهاطالعاتاینجدولتوجهکنید:
کشور

5
جامعه

ستاد استهالل:

شنبه نخستین روز ماه رمضان
است

وضعیت بازگشایی مدارس
این کشور با21هزار جان باخته

فرانسه

کرونا در رتبه چهارم شیوع کرونا

در جهان از سه شنبه گذشته
تصمیم به بازگشایی مدارس از
22اردیبهشت گرفته است.

اینکشوردررتبه5کرونایجهان

اســت ،آن ها از  ۱۵اردیبهشت

با اولویت کالسهای ســال آخر

آلمان

مقاطع ابــتــدای ـی و دبیرستان

مـــــدارس را بـــا پــروتــکــل هــای
بهداشتیبازگشاییمیکنند.

ایــن کــشــور در رتــبــه14کــرونــای
جهان جــای دارد و قــرار اســت از

22اردیبهشت بااولویت مهدهای

هلند

کــودک و ابتدایی با کــاس های
15نـــفـــره بــازگــشــایــی شــونــد.

50درصــد درس ها هم از راه دور
آموزش داده می شود.

درواقع مهم ترین موضوعی که در این جدول
مشاهده می شود ،داشتن برنامه و تقویم است
و مرور این برنامه الزاما به این معنا نیست که ما
هم باید مــدارس را بازگشایی کنیم .اما می
توانیم برنامه ارائــه دهیم و سرانجام مقاطع
تحصیلی به ویژه در مقطع ابتدایی را مشخص
کنیم.
▪پیشنهادهایی که مطرح می شود

در شرایطی که سامانه «شاد» هنوز نتوانسته
است انتظارهای زیرساختی آموزش مجازی
برای دروس باقی مانده را فراهم کند ،به نظر
می رسد ،آموزش و پرورش باید برای مقاطع
و پایان ســال تحصیلی تصمیم گیری کند.
برخی والدین گالیه دارند که دبیران مدرسه

فرزندانشان به دلیل آن که بازنشستگان
آمــوزش و پــرورش هستند ،حوصله و توانایی
آموزش مجازی را ندارند ،برخی دیگر گالیه
دارند که دسترسی به تلفن هوشمند و اینترنت
ندارند ،برخی دیگر هم گالیه دارند که معلمها
پیگیر نیستند و آموزش تلویزیونی نه ساعت
مناسبی دارد و نه زمان کافی و نه برای بچهها
جذابیت الزم را دارد .از ایــن سو آمــوزش و
پرورش نیز با همه محدودیتهایی که دارد از
ابتدا تالش کرده با توجه به گستردگی فضای
آموزشی در کشور و گوناگونی مدل مدارس
و ...راه حل های ممکن را ارائه دهد.
دراینزمینهپیشنهادهاوسناریوهایمتعددی
مطرح شده که برخی از آن ها به این شرح است:
* اعالم پایان سال تحصیلی و اضافه کردن
دوهفته زمانی به ابتدای سال تحصیلی آینده و
مرور درس های باقی مانده مقطع قبل.
* اعالم پایان سال تحصیلی برای سال های
قبل از پایه دوازدهم و تایید بر اساس کیفیت
تحصیلی و بدون برگزاری امتحان.
* تاکید و ارزشــیــابــی بــر اســاس 80درصــد
محتوای تحصیلی و جبران  20درصد باقی
مانده در سال آینده.
در این زمینه سناریوهای متعدد دیگری نیز با

محتملترین گزینه «پایان سال بدون برگزاری
آزمــون حضوری» مطرح شــده امــا آن چه در
بالتکلیفی اوضاع و احوال این روزهای دانش
آمــوزان بسیار قــوت گرفته ،موضع سکوتی
است که آموزش و پرورشیها به اعالم شرایط
برگزاری امتحانات پایان سال دارند ،البته در
این میان دانش آموزان دوره ابتدایی و کالس
دوازدهمی شرایط بهتری دارند و حداقل تا
حدی وضعیت شان مشخص شده است.
چند روز قبل بــود کــه رضـــوان حکیم زاده
معاون آموزش ابتدایی از لغو برگزاری آزمون
هماهنگ پایه ششم خبر داد همچنین حاجی
میرزایی برگزاری امتحانات نهایی به روش
حضوری را تعیین تکلیف کرد ،اما در این اوضاع
 ۱۰پایه تحصیلی دیگر چه سرنوشتی دارند؟
▪معاون وزیر :هنوز مشخص نیست

درهمینزمینهنیزعلیرضاکمرئیمعاونآموزش
متوسطه اعالم کرد که در پایههای متوسطه به
جز پایه دوازدهم نیز به نوعی ارزشیابی معلمان
به جــای آزمــون محتملترین گزینه روی میز
استولیدرپایهدوازدهم حتم ًانیازبهبرگزاری
آزمونی حضوری و سراسری است اما هنوز هم
هیچچیزقطعینیست.

عضو ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب با
بیان این که 100گروه رصدی از غروب پنج شنبه
بــرای رویــت هــال مــاه مبارک رمضان فعالیت
میکنند،تصریحکرد:جمعهسیامشعبانوشنبه
نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود.
به گزارش اعتمادآنالین ،حجتاالسالم علیرضا
موحدنژاد گفت :کارشناسان در این که هالل ماه
غروبامروزپنجشنبهقابلدیدننیست،اختالف
ندارندوبرایناساس،جمعهسیامشعبانوشنبه
نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود .وی
افــزود :گزارشهای گروههای رصدی از غروب
پنج شنبه پس از دسته بندی به ستاد استهالل
دفتر رهبر معظم انقالب ارسال و سپس خدمت
مقام معظم رهبری تقدیم میشود .موحدنژاد
گفت :اگر بر اساس این گزارشها ،رویت هالل
ماه مبارک رمضان برای معظم له به لحاظ شرعی
اطمینان بخش بود ،طبع ًا آغاز ماه مبارک اعالم
خواهدشد.عضوستاداستهاللدفتررهبرمعظم
انقالب خاطر نشان کرد :گروههای متعددی که
از غروب پنج شنبه در همه استانها کار رصد را
برعهده دارند ،دارای تجهیزات و امکانات مناسب
هستندوباتوجهبهشرایطاینروزها،مراقبتهای
بهداشتی را نیز رعایت میکنند.
موحدنژاد افــزود :هر گــروه استهالل متشکل
ازچهارتا پنج فرد مجرب و آمــوزشدیــده است
که آموزشهای الزم را در خصوص استفاده از
تجهیزات و مسائل فقهی فراگر فته اندو سالها
در ایــن زمینه سابقه دارن ــد .ایــن مقام مسئول
افزود :ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب
به اعضای گروههای رصدی اعتماد کامل دارد و
گزارشهای این گروهها پس از تایید ائمه جمعه
استانها ،به ستاد ارسال میشود.

افزایش مدت زمان بستری
بیماران کرونا در تهران

 ۸۵۹۹۶مبتال ۵۳۹۱ -قربانی

 ۱۱۹۴مبتال و  94قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته

جمع کل قربانیان

جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

بیماران در وضعیت شدید

استان های درگیر

۹۴

۱۱۹۴

۵۳۹۱

۸۵۹۹۶

۶۳۱۱۳

۳۳۱۱

تمام استان ها

تبلیغ کننده خوردن ادرار شتر بازداشت شد

گروه اجتماعی -فردی با نام مهدی سبیلی که مدعی طب
اسالمی است و همچون برخی که این روزهــا از کرونا برای
خود جیب دوختند ،با خــوردن ادرار شتر قصد بازارگرمی
برای درمان کرونا داشت ،دیروز بازداشت شد .در واقع این
فرد هم ادرار شتر خــورد ،هم مــورد نکوهش و تمسخر قرار
گرفت و حــاال هم بنا بر خواست عموم که چــرا با ایــن افــراد
بــرخــورد نمی شــود ،در چنگال قانون قــرار گرفت .رئیس
پلیس امنیت عمومی تهران دیروز از بازداشت این فرد که در
فضای مجازی نوشیدن ادرار شتر را تبلیغ میکرد خبرداد.
سردار ذوالقدری با بیان این که این فرد با انتشار این کلیپ

موجب تشویش اذهــان عمومی مــردم شده بــود ،به باشگاه
خبرنگاران گفت :انتشار این کلیپ موجی از بازتابهای
منفی علیه ارزشهـــای اسالمی و پزشکی در پی داشــت .
وی بااشارهبهتهیهاینکلیپدریکیازروستاهایحوالیکرج
ادامهداد:کلیپمدنظر ۲۵فروردینتهیهوبهقصدجذبدنبال
کننده در فضای مجازی و افزایش مخاطب منتشر شده است.
بعد از انتشار این کلیپ مخفیگاه فرد مدنظر در اطراف میدان
فاطمیشناساییوباحضورماموراندرمخفیگاهویمشخص
شد که متهم بدون داشتن مدارک تخصصی و تنها با مدرک
دیپلماقدامبهتاسیسمطبطبسنتیکردهاست.

فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در پایتخت
با اشاره به افزایش مدت زمان بستری بیماران
مبتال به کرونا ،اظهار کرد :این مهم نشان دهنده
تغییر الگوی متفاوت بیماری کووید ۱۹است.
▪مراجعه بیماران با حال وخیم تر
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بازنشستگان تامین اجتماعی هم همچون
کــارگــران از مــیــزان افــزایــش حقوق امسال
خود انتقاد دارنــد و آن طور که رئیس کانون
کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین
اجــتــمــاعــی شــهــرســتــان تــهــران گفته اســت
پیگیری های حقوقی خود را در این زمینه آغاز
کرده اند.رئیس کانون کارگران بازنشسته و
مستمریبگیر تامین اجتماعی تهران با بیان
اینکهبینحداقلدستمزدیکمیلیونو۸۳۵
هزارتومانیکارگران،باکفحقوقدومیلیونو
 ۸۰۰هزار تومانی سال  ۹۶۵ ،۹۹هزار تومان
فاصله وجــود دارد ،به ایلنا گفت« :به منظور
رعــایــت دقــیــق مصوبه کمیسیون
تلفیق بودجه دربار ه کف حقوق ،باید
جمع  ۹۶۵هــزار تومان با حداقل
دســتــمــزد ،مبنای تعیین حداقل
مستمری ســال  ۹۹بازنشستگان
تامین اجتماعی قرار گیرد».
«علی دهقان کیا» با بیان این که در
سازمان تامین اجتماعی چند جلسه
دربــاره تعیین حداقل مستمری و
مستمری دیگر سطوح برگزار شده
است،اماپیشنهادهابایدجمعبندی
و بــرای تصویب بــه هیئت وزیــران
ارسال شود ،ادامه داد« :پس از این
که در هیئت امنای سازمان تامین
اجتماعی ،درباره تعیین مستمری
این دو گــروه تصمیمگیری شد ،به
هیئت دولت ارسال می شود تا پس

از تصویب ،برای اجرا به هیئت امنا ابالغ شود؛
اما هیئت امنا تاکنون جلسهای تشکیل نداده
است».
وی با بیان این که اعضای هیئت امنای سازمان
تامین اجتماعی ،در تعیین حداقل مستمری
حتما باید منافع کارگران بازنشسته را با رعایت
مصوبهکمیسیونتلفیقبودجهسال ۹۹درباره
کف حقوق که دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
تعیین شده است ،در نظر داشته باشند ،اضافه
کرد :امسال عالوه بر این که سازمان تامین
اجتماعی ملزم به رعایت مــاده  ۱۱۱قانون
تامین اجتماعی است باید ،مصوبه کمیسیون

تلفیق بودجه را هم لحاظ کند ،تا کارگران
بازنشسته از زیر خط فقر مدنظر مجلس یعنی
دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان خارج شوند».
▪فاصله  ۹۶۵هـــزار تــومــانــی را چگونه
میتوان جبران کرد؟

دهقان کیا با بیان این که فاصله  ۹۶۵هزار
تــومــانــی را م ـیتــوان بــه راحــتــی بــا افــزایــش
حــق همسر ،حــق مسکن ،حــق اوالد و بن
بازنشستگان جبران کرد ،ادامــه داد« :مهم
ایــن اســت که اراد های بــرای افزایش قدرت
خرید بازنشستگان که در انتهای سال  ۹۸به

زیر  ۳۰درصد رسیده بود و در ادامه سال هم
تحت تاثیر افزایش  ۸۰تا  ۱۰۰درصدی قیمت
اجناس در اسفند  ۹۸و فروردین  ،۹۹کوچک
تر میشود ،وجــود داشته باشد ».وی گفت:
حداقل مستمری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰
هزارتومانراقبولنمیکنیمواگرهیئتدولت
بخواهد چنین رقمی را به مستمر یبگیران
تحمیل کند ،از طریق دیوان عدالت اداری و
دیگر مراجع قضایی پیگیریهای حقوقی را به
جریان میاندازیم .از دادستان هم میخواهیم
که به عنوان نماینده مدعیالعموم به شکایت
ما ورود کند.

وی افــــزود :الــگــوی مــراجــعــه بــیــمــاران مبتال
به کرونا تغییرپیداکردهوبیمارانباحالوخیمتری
بهبیمارستانهاومراکزدرمانیمراجعهمیکنند،
این موضوع عالوه بر فشار مضاعف بر دوش کادر
درمـــان ،مــدت درمــان مبتالیان را نیز افزایش
خواهد داد.زالی ضمن تاکید بر استفاده از امکان
دورکاری،بهرهگیریازخدماتدولتالکترونیک
و ظرفیت فضای مجازی را بهترین راهبرد برای
کاهش ترددها و حضور فیزیکی مردم و کارکنان
دولتبرایریشهکنی کرونا دانست.
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