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گرفتند دست افتادگان را؟

جامعه

بازگشایی مراکز زیارتی
در دستور کار ستاد ملی کرونا

رئــیــس جــمــهــور گـــفـــت:در شـــرایـــط بــهــبــود
شـــاخـــصهـــای کــنــتــرل ب ــی ــم ــاری کـــرونـــا،
مراکز مذهبی میتوانند با تعیین شرایط و
دستورالعملهایی فعالیت شان را از سر گیرند.
بنابر خبر پایگاه اطالع رسانی دولت ،روحانی
در جلسه رؤســای کمیتههای تخصصی ستاد
ملی مقابله با کرونا گفت «:از آن جا که مسئوالن،
کادر درمانی و مراجع عظام و روحانیت معظم
کشور دغــدغــه متقابل حفظ جــان و سالمت
مردم و در عین حال برقراری یک وضعیت تأمل
برای بازفعالیت مراکز مذهبی را دارند میتوان
امیدوار بود که در شرایط بهبود شاخصهای
کنترل بیماری کرونا ،مراکز مذهبی کشور با
تعیین شرایط و دستورالعملهایی باز شوند».
وی با قدردانی از همراهی مراجع عظام تقلید،
علما و روحــانــیــت در مسیر مقابله و کنترل
بیماری کــرونــا ،اف ــزود :دقیق ًا حساسیتها و
دغدغههای مراجع عظام ،علما و روحانیت
معظم طی مدت کنترل بیماری برای مراقبت از
جان و سالمتی مردم به موازات و به همان میزان
حساسیت و دغدغه مسئوالن بهداشت و درمان
بوده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت
است و جا دارد از همکاری و همراهی تمامی
مراجع ،علما ،روحانیت ،ائمه جمعه و متولیان
هیئتهای مذهبی تشکرو سپاس گزاری کنم.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،قــرار است این
ستاد امــروز بــرای بازگشایی حرم ها با لحاظ
پروتکل ها تصمیم گیری کند .پیش از این گفته
شــده بــود بــرای بازگشایی مراکز مذهبی 15
اردیبهشت تصمیم گیری می شود.

آمارمبتالیانکداماستانها
رو به افزایش است ؟
رئیس مرکز مدیریت بیمار یهای واگیردار
وزارت بهداشت گفت :مراقب موج دوم و سوم
بیماری کرونا در کشور باشیم .دکتر محمد
مهدی گویا دیــروز در خراسان جنوبی گفت:
شیوع بیماری کرونا در کشور یکسان نیست و
در برخی از استا نهای مهمان پذیر و پرتردد
همچون آذربایجانهای شرقی و غربی ،تهران
و فــارس شاهد افــزایــش مــوارد ابتال به کرونا
هستیم .وی افزود :بیماری کرونا در کشور چند
موج خواهد داشت و باید منتظر موجهای دیگر
باشیم و آمادگی کامل داشته باشیم.

صدور کارت سوخت ۴۰روز طول
میکشد

سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی
گفت :هم اکنون با توجه به کاهش میزان تقاضا
برایکارتسوختبازهزمانیتولیدوصدورکارت
سوخت حدود  ۴۰روز کمتر شده است .فاطمه
کاهی بابیاناینکهبهطورمیانگینظرفیتتولید
 40هزارکارتسوختدرروزوجوددارد،بهایسنا
گفت :میزان تقاضا در فروردینماه برای کارت
سوخت حدود  ۱۰هزار مورد در روز بوده است.
وی با تاکید بر اینکه عالوه بر این درخواستهای
انباشتهشدهاینیزوجودداردکهدرحال پیگیری
و پاسخ گویی به آن ها نیز هستیم ،تصریح کرد:
هیچ مشکلی برای تولید و صدور کارت سوخت
وجودندارد.

آغازساختماهوارهپیام۲
به زودی
رئیس پژوهشکده علوم و فناوری هوافضا با اشاره
به پیگیری جدی سازمان فضایی ،از آغاز ساخت
مــاهــواره پیام  ۲در آیــنــدهای نزدیک خبر داد.
مصطفی صفوی دربــاره روند طراحی و ساخت
مــاهــواره پیام  ۲اف ــزود :مــاهــواره پیام  ۲تــداوم
تجربیات پیام  ۱است به این معنا که ماهوارهای
در ارتفاع مدار قرار میگیرد که حدود  ۵۰۰تا
 ۶۰۰کیلومتر پیش بینی شده است .به گفته
وی بسیاری از اکتشافات در حوزه معدن ،نفت،
اقیانوسها ،دریا و  ...کاربردهایی صلح جویانه
از فضا هستند که میتوانند از طریق این ماهواره
محققشوند.

آغازبهکارمراکزشمارهگذاری
خودرو

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا از آغاز
به کار مراکز شمارهگذاری به صورت زوج و فرد و
با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی خبر داد .به
گزارش پلیس ،محمدی افزود :خودروهای دارای
پالک زوج باید در روزهای زوج و پالکهای فرد در
روزهایفردبهمراکزمراجعهکنند،ساعتکارینیز
از ۷تا ۱۴خواهدبود.

از میان خبرها

باوجود تالش گسترده نهادها و سازمان های مددرسان به محرومان ،اما این روزها باید بیشتر به فکر آن ها باشیم
گروه اجتماعی -این روزها که کرونا همچنان
آزارمــــان مــی دهـــد ،شــایــد شنیدن صــدای
دستگیری از محرومان و مــواردی همچون
«پویش ایران همدل» بتواند حالمان را خوش
کند و دلمان هم گرم باشد که در این کارزار،
طبقه آسیب پذیر ضعیف تر نمی شود یا اگر قرار
است شرایط اقتصادی کشور او را در منگنه قرار
دهد هنوز هستند بسیاری از مردم که از آن ها
دستگیری می کنند و حالشان را می پرسند.
اما نهادهای امداد رسان همچون کمیته امداد
امام خمینی و بهزیستی و دیگر نهادهایی که در
امرمددرسانیپیشگامهستندمهمترینتدابیر
کرونایی شان برای مددجویان خود چه بوده
است؟ در این گزارش برخی اقدامات و تدابیر
آن ها را با هم مرور می کنیم.

▪به فکر سالمندان هم بوده ایم

قرار داد .همچنین  ۴۰میلیارد تومان نیز برای
ارائه به نیازمندان خارج از حمایت امداد در
اختیار این نهاد قرار گرفت که به مستمندان
حاشیه شهرها اختصاص یافت.

▪ ۱۰۰میلیارد در کمیته امداد

▪فرصت برای پرداخت اقساط

کمیته امداد همچنین برای اقساط مددجویان
خود هم تدابیری اتخاذ کرده است :اقساط
وا مهــای مددجویان نیز تا پایان اردیبهشت
ماه استمهال شده که این موضوع به اطالع
بانکهای عامل طرف قرارداد رسیده است.

▪ 70میلیارد در بنیاد

بختیاری بــه بخشی دیــگــر از کمک هــا به
قشرهای آسیب پذیر هم اشاره کرده است که
توسط بنیاد مستضعفان صورت گرفته است:
بنیاد مستضعفان عالوه بر کمک ۳۰میلیارد
تومانی به مددجویان ،مبلغ پنج میلیارد تومان
نیز از طریق بانک سینا در اختیار کمیته امداد

▪بهزیستی به فریاد کودکان کار رسید؟

وامااینروزهاانگارتعدادکودکانکاروخیابانی
روبهفزونیگذاشتهاست.بهزیستیمیگویددر
روزهایکرونابستههایبهداشتی دراختیاراین
کودکان قرار داده است .اگرچه ما کمتر کودک
خیابانی را دیده ایم که حداقل مجهز به ماسک

باشد .در عین حال مسعودی فرید ،معاون امور
اجتماعی بهزیستی کشور تاکید می کند که
حواسشانبهکودکانکاروخیابانیبودهاست.
▪از بیخانمان ها و کارتنخوابها چه خبر؟

رئیس سازمان بهزیستی کشور دربــاره این
گروه که انگار جزء الینفک شهرها هستند ،می
گوید :با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و
اختصاص 4/5میلیارد تومان از سوی ستاد و
اختصاص4/5میلیارد دیگر از سوی سازمان
بهزیستی در مجموع با اختصاص  ۹میلیارد
تومان به آگاهی بخشی به این افراد پرداختیم و
کلی اقالم بهداشتی به آن ها دادیم.
▪کمک هزینه  ۵میلیونی به کمپهای
اعتیاد

همچنین به دنبال جبران بخشی از خسارات
ناشی از شیوع کرونا ،بهزیستی کشور مبلغ

رئیس ســازمــان بهزیستی کشور همچنین
گفته اســت :بــرای مراکز نگهداری معلوالن
و سالمندان هم مبلغ  ۲۴میلیارد تومان به
صــورت ســرانــه  ۵۰۰هــزار تومانی بــرای هر
معلول و سالمندی کــه در مــراکــز نگهداری
میشوند ،اختصاص پیدا کــرده است که این
مبلغ کمک میکند تا مراکز تعداد پرسنل شان
را به طور استاندارد نگه دارنــد و بتوانند مواد
ضدعفونی کننده و بهداشتی را تهیه کنند.
▪حمایت از 192هزار خانوار با معلولیت
شدید

بــهــزیــســتــی هــمــچــنــیــن بـــا دریـــافـــت کمک
35میلیاردی بنیاد مستضعفان و تخصیص
اعتبار  ۷۰میلیاردی از سوی سازمان برنامه و
بودجه به عنوان کمک هزینه معیشتی توانسته
است برای مددجویان حاشیه شهرها و ۱۹۲
هزارخانواردارایمعلولیتشدیدوخیلیشدید
در دهک درآمدی ۲،۱و ۳قدمی بردارد که این
کمک هزینه بین ۳۶۰هزار تومان تا ۴۸۰هزار
تومان روی کارت بانکی آن ها شارژ شده است.
جدا از همه این کمک ها که خودمان می دانیم
با وجود تالش های مسئوالن این نهادها اما رقم
های دندان گیری نیست ،مردم هم این روزها
دلشان برای این اقشار می تپد و دستگیرشان
هستند...
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گزارش «دویچه وله» از تازه ترین یافتههای کالبدشکافی  

آغوشبازکرونا برایچاقهاوفشارخونباال

گروه اجتماعی -متخصصان علم پزشکی کالبدشکافی را
یکی از مهم ترین راهها برای بهبود روشهای درمان بیماران
میدانند .سوئیس خیلی زود دست به کالبدشکافی قربانیان
کرونا زد .در هامبورگ آلمان و ایتالیا هم از کالبدشکافی
به نتایج مهمی رسیده اند .در این باره به سراغ خبرگزاری
آلمانی دویچه وله رفتیم که نتایج مشترک این کشورها را
گزارش کرده است .الکساندر تسانکوف ،سرپرست بخش
کالبدشکافی بیمارستان دانشگاه بــازل سوئیس معتقد
اســت ،تنها با کالبدشکافی اســت که میتوان با دقــت به
علل "فیزیولوژی مرگ" پی برد .به اعتقاد این پزشک افزون
بر این ،این گونه تحقیقات در درمان مبتالیان حاد به کرونا
هم مهم اســت .دانشگاه بــازل تاکنون جــنــاز ه ۲۰قربانی
کووید ۱۹ -را کالبد شکافی کرده است.
به گفت ه الکساندر تسانکوف ،یافتهها در این کالبدشکافیها

پایه دوازدهمی ها و ابتدایی ها
تعیین تکلیف شدند
پایه دوازدهم با امتحان حضوری
ابتدایی ها با ارزشیابی معلم
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :در پایه
دوازده ــم۸۰ ،درصــد محتوای کتابهای
درسی مالک است ضمن این که امتحانات
در این پایه قطع ًا حضوری اســت ،علیرضا
کمره ای درباره جزئیات بیشتر توضیح داد:
برای حجم دروس روی  80درصد توافق و با
سازمان سنجش مکاتبه کردیم در امتحانات
نهایی 20 ،نمره از  80درصــد محتوای
کتابهای درسی است و  4نمره بهصورت
اختیاری از  20درصــد محتوایی است که
بهصورت مجازی و تلویزیونی آموزش داده
شدهاست.
بنابرخبرتسنیم،ویبرایمقطعابتداییهم
گفت :امتحانات  6پایه اول ابتدایی بهشیوه
ارزشیابی توصیفی اســت و در پایه ششم
هم امتحانات هماهنگ لغو شد و قبولی بر
اساس نظر معلم انجام خواهد شد .کمرهای
دربــاره امتحانات دوره متوسطه اول بیان
کرد:امتحاناتپایهنهمکههماهنگاستانی
بود ،امسال برگزار نمیشود؛ اگر بازگشت
به مدرسه را داشته باشیم ،امتحانات مشابه
روشهــــای سنجشی اســت کــه بــر اســاس
آییننامه اجرایی وجود دارد ،دربــاره حجم
دروسدرامتحاناتپایانسال نیزمعلمومدیر
مدرسهتصمیممیگیرند.

واکسنچینیکرونارویمیمونها
موفقعملکرد

پنج میلیون تومان به ازای هر مرکز بهبودی
اقامتی(کمپهای درمــان اعتیاد و TCها)
پرداخت کرده است.

در این خصوص بختیاری رئیس کمیته امداد
از کمک  ۱۰۰میلیارد تومانی ایــن نهاد به
مــددجــویــان و نیازمندان بــرای پیشگیری
از کرونا خبر داده و گفته اســت که بیش از
 ۵۵۰هزار خانوار ،از بستههای بهداشتی و
کمکهای نقدی این نهاد در مقابله با کرونا
برخوردار شدند.

▪موارد مشترک در قربانیان

5

نشان میدهد که چند مورد درتمامی  ۲۰قربانی مشترک
بودهاست:
*فشار خون باال داشتهاند.
*شمار زیادی از آن ها اضافه وزن داشتهاند و شاخص توده
بدنی آن ها بیشتر از  ۳۰بوده که این عدد در برخی به  ۶۰هم
میرسیده است.
*یک سوم قربانیان به بیماری دیابت دچار بودهاند.
* در ۷۰درصــد آن ها پیشینه مشکالت سرخر گهای
کرونری (نوعی بیماری فراگیر قلبی) دیده شده است.
این متخصص جالبترین یافته طی این کالبد شکافیها را
حاصل تحقیقات در بخش بافتشناسی میداند و میگوید:
«در بین قربانیان کالبد شکافی شــده ،کمتر مــوردی را
میتوان یافت که دچار عفونت ریوی شده باشند ،بلکه آن
چه زیر میکروسکوپ دیدهایم ،اختالل شدید "ریزجریان"
( )Microcirculationریه است ».اختالل "ریزجریان" به
این معناست که روند تبادل اکسیژن دیگر عمل نمیکند.

کاهش70درصدیمرگومیر
ناشیازکرونا  
معاون کل وزیر بهداشت از کاهش بیش از 50
درصــدی مــوارد بستری و کاهش حــدود 70
درصدی مرگ ناشی از کرونا در کشور خبر داد.
ایرج حریرچی ،معاون کل وزیر بهداشت دیروز
در نشست خبری مجازی با خبرنگاران اظهار
کرد :در بیشتر استا نها روند نزولی بیماری
کرونا مشاهده میشود و این نتیجه اقدامات
موثر مــردم و دولــت بــوده اســت .درعین حال
تاکید می کنم در این شرایط که فاصلهگذاری
اجتماعی هوشمند و تدریجی انجام میگیرد
هرگونه تخلف می تواند عوارض شدید و جبران
ناپذیری داشته باشد .بنابر خبر فــارس ،وی
تصریح کرد :پیشبینی میشود تا کشف واکسن
و دارو در بیشتر کشورهای جهان دو تا سه
طغیان در یک سال اخیر داشته باشیم و مردم
باید به شعار درخانه بمانیم و پرهیز از تردد
غیر ضروری وفادار بمانند.

یعنی در ایــن صــورت هــر قــدر هــم کــه بــه بیمار اکسیژن
برسانید ،این اکسیژن منتقل نمیشود.
به نظر ایــن آسیبشناس ،ایــن که متخصصان بخش
مراقبتهای ویژه با دشــواری زیــادی در تنفس کمکی
بــه بــیــمــاران حــاد روبـــه رو هستند بــه همین مسئله
برمیگردد.
▪حمله به همه اندام ها

پاتولوژیستهای دانشگاه زوریــخ هم هفته گذشته در
مقالهای که در هفتهنامه پزشکی "لنست" به چاپ رسید،
پس از تحقیقات روی دو قربانی کرونا و یکی از بیمارانی که
بهبود یافته است ،به این نکته اشاره کرده بودند که ویروس
کرونا تنها به ریه حمله نمیکند.
به گفته ایــن متخصصان ،ابتال به ویــروس جدید کرونا
میتواند به التهاب شدید ر گها در اندا مهای گوناگون
هم بینجامد.

مــحــقــقــان شــرکــت داروســـــــازی "ســیــنــوواک
بــایــوتــیــک"( )Sinovac Biotechچین اظهار
کردهاند که آزمایش واکسنی که بــرای بیماری
کــوویــد ۱۹-توسعه دادهانــــد بــا موفقیت روی
میمونها انجام شده است .به گــزارش ساینس
مگ،چینیهاادعاکردهانداینواکسنچندمیمون
را از ابتال به ویروس کرونا محافظت کرده است.
بنابر گزارشها پس از آزمایش این واکسن روی
این میمونها محققان هیچ گونه عوارض جانبی
در این حیوانات مشاهده نکردند و بنابر گفته آن
ها آزمایش فاز انسانی این واکسن از 28فروردین
آغازشدهاست.

خسارت  ۱۰۰میلیون دالری
کرونا بر صنعت هواپیمایی
خاورمیانه و آفریقا
شیوع ویروس کرونا در جهان موجب لغو برخی
پروازها شده و تقاضای سفر به یک سری کشورها
نیز کاهش یافته است .محمد الباکری ،معاون
منطقهای آفریقا و خاورمیانه انجمن بینالمللی
حمل و نقل هــوایــی ( )IATAدر ایــن بــاره به
یورونیوز گفته است« :وقتی به ضرر و زیان ناشی
از پروازهای لغو شده ،مسیرهای لغو شده و از بین
رفتن تقاضای مسافران نگاهی بیندازیم و ضرر
و زیان نهایی را تخمین بزنیم به عددی حدود
 ۱۰۰میلیون دالر آمریکا میرسیم .این رقم
حدود خسارتی است که تاکنون به شرکتهای
هواپیمایی منطقه وارد شده است».

هشدار سازمان بهداشت جهانی:

بهبودیافتگان کرونا ممکن است
دوباره مبتال شوند
سازمان جهانی بهداشت دیروز شنبه با انتشار
گــزارشــی درب ــاره ایمن شــدن بهبودیافتگان
بیماری کووید ۱۹ -در مقابل ویــروس کرونا
هشدار داد .بنابر جست وجــوی خراسان از
صفحات مرتبط با ایــن ســازمــان ،هنوز هیچ
دلیلی مبنی بر ایمن شدن بدن کسانی که به
بیماری مبتال شد هاند وجود ندارد و احتمال
دارد که این افراد دوباره به ویروس آلوده شوند.
سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود درباره
صدور «گواهی ایمنی در مقابل کرونا» هشدار
داده اســت .پیش از این برخی از کشورها از
احتمال صدور چنین گواهی برای افراد بهبود
یافته خبر داده بودند تا آن ها بتوانند آزادانه
به سر کار خود بازگردند .با وجود این به گفته
متخصصان هنوز مشخص نیست که ابتال به
ویروس کرونا موجب ایجاد پادتن (آنتی بادی)
در بدن شود و از فرد در مقابل ابتالی دوباره به
بیماری محافظت کند .این سازمان همچنین
میگوید کــه «گــواهــی ایمنی» ممکن است
موجب شود تا صاحب آن نکات بهداشتی را
رعایت نکند و این موضوع خطر شیوع ویروس
را افزایش میدهد.

