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برگزاری عزا و عروسی در تاالرها 
ممنوع شد

معاون نظــارت بر 
اماکن عمومی پلیس 
امنیت تهــران بزرگ 
تأکید کرد که برگزاری 
مراســم عروســی و 

ترحیــم در تاالرهای پذیرایی ممنوع اســت. به 
گزارش ایسنا، ســرهنگ نادر مرادی دراین باره 
گفت: پیرو تأکیدات ریاســت جمهور در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا و نیز تأکیدات مقام های 
اســتانی در خصوص عدم برگزاری مراسم های 
عزا و عروســی، مجوزی از ســوی پلیس اماکن 
برای برگزاری چنین مراسم هایی صادر نشده و 
به عبارتی دیگر برگزاری این مراســم ها فعاًل و تا 
اطالع بعدی ممنوع اســت. رئیس جمهوری در 
جلســه هیئت دولت در این خصوص گفته بود: 
»به وزارت بهداشــت اختیــار داده ایم که مراکز 
پرجمعیت کــه پروتکل هــا را رعایت نمی کنند 
تعطیل کنند. مراسم عروسی و عزا تا اطالع ثانوی 
تعطیل اســت.« صبح دیروز در جلسه ستادملی 
مقابله با کرونا نیز گفته بود: »تجمعات به طورکلی 
در وضعیت امروز غیرقابل قبول است. چه عزا چه 
عروسی، چه ســمینار چه جشنواره؛ همه این ها 

مضر است.« 
    

 برگزیده شدن دانشمند ایرانی در 
باالترین رده های علمی جهان 

دکتــر فریــدون 
ئیــس  ر ی  یــز عز
پژوهشکده علوم غدد 
درون ریز و متابولیسم 
بر اســاس رتبه بندی 

پایگاه اســتنادی ISI در حــوزه »بیماری های 
غیرواگیــر« در زمره ســه نفــر اول جهــان، در 
»اختــالالت کمبود ید« بین چهار نفــر اول دنیا 
برگزیده شــد. دکتر عزیزی همچنیــن در این 
رتبه بندی در »تیروئیــد و حاملگی« در میان ۲۰  
نفر برتر جهان، در موضوع »تیروئید و شیردهی« 
بین ۲۳ نفر اول دنیا و در عنوان »کم کاری تیروئید« 
رتبه چهلم دانشمندان برتر جهان را از آن خودکرده 
اســت. این محقق برتر، پایه گــذار آموزش روش 
تحقیق در کشور و همواره از پیشتازان حوزه دانش و 
پژوهش علوم پزشکی کشور بوده در این رتبه بندی 

نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.
    

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد
تسهیل شرایط و حذف برخی 

شروط فرزندخواندگی 
رئیــس ســازمان 
بهزیســتی کشــور از 
شــروطی کــه برای 
گــی  ند ا خو ند ز فر
حذف شــده و شرایط 

را می بخشــند، خبــر داد. به گــزارش میزان، 
وحید قبــادی دانا گفــت: باندی کــه اخیراً به 
خریدوفــروش نوزادان مشــغول بود، توســط 
سازمان بهزیستی شناسایی شــد و با همکاری 
پلیس فتا برخورد صورت گرفت. رئیس سازمان 
بهزیســتی کشــور ادامه داد: قوانین مربوطه به 
فرزندخواندگی در مجلس شــورای اســالمی 
به تصویب رسیده و مقررشــده به خانواده های 
بدون فرزند، خانواده های با فرزند و دخترانی که 
قصد به حضانت گرفتن کودکان بی سرپرست را 
دارند، فرزندخواندگی تعلق گیــرد. او افزود: در 
این سامانه، هر خانواده ای از هر استان می تواند 
کودکان را بــه فرزندی بپذیــرد و دیگر همانند 
گذشته محدودیت اســتانی وجود ندارد. رئیس 
سازمان بهزیستی کشــور ادامه داد: همچنین 
درگذشــته تمکن مالــی باالیــی از خانواده ها 
انتظار بود امــا باید توجه کرد کــه خانواده های 
دارای صالحیــت الزامــاً خانواده هــای پولدار 
نیســتند و خانواده ای با تمکن مالی معقول نیز 
می توانند شرایط عادی را برای کودکان را فراهم 
کنند. همچنین ســایر صالحیت های اجتماعی 

خانواده ها مدنظر قرار دارد.
    

۴ کشته و ۲ مصدوم بر اثر 
برخورد تانکر سوخت با پراید

سخنگوی سازمان 
اورژانس کشــور از 4 
کشــته و ۲ مصدوم به 
دلیل برخــورد تانکر 
سوخت با یک دستگاه 

خودروی پراید خبر داد. به گزارش ایلنا، مجتبی 
خالدی درمورد زمان و محل وقــوع این حادثه 
گفت: این حادثه ساعت ۰۶:۰۷ در کیلومتر ۱۰۰ 

محور طبس-یزد اتفاق  افتاده  است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بیش از ۶ ماه است که ویروس کرونا 
در جهان شایع شــده و با این حال هنوز 
درمورد نحوه انتقال و ماهیت این ویروس؛ 
فرضیه ها و نقل قول های بسیاری مطرح 
اســت که برخی از آنهــا ارزش علمی 
فرضیات قبلی را از اعتبار ساقط می کند. 
در روزهای ابتدایی شــیوع بیماری 
کووید-۱9 مردم با تن دادن به قرنطینه و 
با خیال اینکه می توان بیماری را کنترل 
و ریشــه کن کرد در خانه ها ماندند و از 
رفت وآمدهای غیرضــروری اجتناب 
کردند. سفرهای نوروزی خود را به زمان 
دیگری موکول کردند و کودکان و افراد 
سالمند را از محیط های آلوده دور نگاه 
داشتند. با طوالنی تر شــدن بیماری و 
کاهش نسبی تعداد فوت شــده ها اما 
مردم خانه نشین شده انگیزه خود را از 
دست دادند و دوباره زندگی به روال خود 
بازگشت. اصناف شروع به کارکردند و 
دوباره رستوران ها، کافه ها، مراکز خرید 

و جاده شاهد حضور مردم بودند. 
کرونا جان کودکان را هم می گیرد

حاال چند روزی اســت که ویروس 
دوباره قوی شده و جان مردم را می گیرد؛ 
در ایــن میان مرگ ومیر کــودکان نیز 
بخشی از آمار فوتی ها را به خود اختصاص 

داده است.
اوایل شیوع کرونا با قاطعیت مطرح 
می شــد که احتمال ابتالی کودکان به 
کرونا ضعیف است. آن روزها البته در هیچ 
شهری ســابقه ابتال و بستری کودکان 

وجود نداشــت و همین موضوع عاملی 
بود تا بسیاری از پزشکان و کادر درمان 
باال بودن ایمنی کودکان حدوداً زیر ۱۰ 
سال را دلیل آن بدانند. این در حالی است 
که با گذشت زمان کمی، نام کودکان هم 

در لیست افراد مبتال دیده شد. 
آخرین آمار از فوت کــودکان بر اثر 
کرونا مربوط به ۲ کودک اهل تربت جام 
است. این خبر را  محمدرضا افکار، رئیس 
دانشکده پزشکی تربت جام داده است. 
او گفته تنگی نفس، تشنج ناشی از تب و 
اختالالت قلبی مهم ترین علل فوت این 
کودکان اعالم  شده است. فوت کودکان به 
این دو مورد محدود نمی شود. گزارش ها 
از مرگ چند کودک در سایر استان های 
ایران خبر می دهد؛ ازجمله مرگ کودک 

بندرعباسی. 
آن طور که می دانید وضعیت سیاه 
کرونایی در هرمزگان ادامه دارد و روزانه 
رکوردهای زیــادی را جابه جا می کند، 
این ویروس بی رحم که جان کودکان را 
نشانه رفته، در آخرین تالش خود جان 

دخترکی ۱۰ ساله را ستاند. 
در رابطه با این دختر پزشکان گفته 
بودند هیچ بیماری زمینه ای نداشته و 
اتفاقاً ورزشکار نیز بوده است بااین حال 

ویروس توانسته بود جان او را بگیرد. 
به گفته پزشــک عمومی این دختر 
در نیمه هــای خردادمــاه، بــا عالئم 
سرماخوردگی، تب و لرز، بی حالی، تنگی 
نفس و تندنفسی به بیمارستان کودکان 
مراجعه کــرده و در بخش مراقبت های 

ویژه بستری می شود.
ایــن کــودک ابتدا حــال عمومی 
بدی نداشــت، اما روز بعد حالش رو به 

وخامت می گذارد و درصد اکســیژن 
خون پایین آمده که به دنبال آن بیمار 
اینتوبه)لوله گــذاری نای( شــده و به 

دستگاه اکسیژن متصل می شود.
پزشک بیمارستان اطفال بندرعباس 
اظهار می کند: ســطح اکسیژن خون 
کودک باوجود دستگاه تنفس مصنوعی 
بسیار پایین بود و حدوداً بین ۷۰-۷5 قرار 
داشت و درنهایت با تزریق دارو به 85-8۰ 
می رسید، همچنین ترشحات ریوی اش 

اغلب خونی بود.
او می گویــد: اکثر خانــواده و اقوام 
این کودک مبتال شده و بعضی از آن ها 
در بیمارستان بســتری بوده اند، حتی 
پدربزرگش شرایط وخیمی داشت، اما 
خوب می شــود و به زندگی برمی گردد 
و تنها کســی که جان خود را از دست 

می دهد، این دخترک ۱۰ ساله است.
کرونا زمینه انتقال سریع به 

کودکان را دارد 
اینکه تعداد فوتی های کودکان نسبت 
به افراد بالغ کمتر اســت نشانه مصون 
ماندن آن ها از بیماری نیست. پزشکان 
در آخرین تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیده اند که کودکان ناقل این بیماری 
هستند، اما بیماری در بدن آن ها وخیم 

نمی شود. 
 محمد کیانی، عضو هیئت  علمی گروه 
کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
دراین باره گفت: ویــروس کرونا زمینه 
انتقال سریع بیماری حتی به کودکان را 
دارد، اما به دلیل ویژگی های خاص این 
ویروس احتمال ابتالی کودکان با عالئم 

حاد کمتر است.
 او افزود: کــودکان می توانند ناقل 

ویروس کرونا بوده و ایــن ویروس را به 
ســالمندان و گروه های پرخطر انتقال 

دهند.
عضو هیئت  علمی گــروه کودکان 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با بیان 
اینکه کودکانی که بیماری های زمینه ای 
دارند بیشتر از سایرین در معرض ابتال به 
کرونا هستند، ادامه داد: کودکان مبتالبه 
بیماری های تنفسی نیز بیشتر از سایرین 

در معرض ابتال به کرونا قرار دارند.
کیانی بیان کرد: والدیــن باید آگاه 
باشــند که کودکان خــود را در خانه 
نگهدارنــد و از حضور آنــان در مجامع 

عمومی پرهیز کنند.
او تصریح کرد: استفاده از ماسک برای 
کودکانی که در مکان هــای پرازدحام 
حضــور دارند ضروری اســت و رعایت 
بهداشت فردی، کنترل رفتار های فردی 
و ماندگاری در منزل نقش مهمی در قطع 

زنجیره انتقال این بیماری دارد.
از سوی دیگر حسین محسن زاده، 

مدیر بیمارستان فوق تخصصی کودکان 
اکبر مشــهد نیز گفت: از ابتدای شیوع 
ویروس کرونــا تاکنون بیــش از ۱8۰ 
کودک بــا عالئم حاد تنفســی یا ابتال 
به کووید-۱9 در این مرکز بســتری و 

خدمات درمانی دریافت کرده اند.
در تاریخ ۶ تیرماه هم مراجع رسمی 
از بســتری بیــش از ۱۰۰کــودک در 
بیمارستان های استان خوزستان خبر 
دادند که از این تعــداد ۳ کودک فوت 
کرده اند. در اردیبهشت ماه هم ۱9 کودک 
در قم به دلیل ابتال به کرونا بستری بودند 
که خبری از بهبود یا فوت آن ها در دست 
نیست و در حال حاضر آمار جدیدتری 
از بستری شدن کودکان به تفکیک در 

شهرهای مختلف منتشر نشده است.
 کرونا همچنان پرقدرت 

عمل می کند
خطر کرونا و ابتال به آن آن قدر جدی 
است که ظاهراً ماســک هم در برخی 
شرایط نمی تواند آن را کنترل کند. در 
همین رابطه روز گذشــته مینو محرز، 
عضو کمیته ملی مبــارزه با کرونا گفته 
بود در مکان هایی که فضای بسته باشد و 
تعداد زیادی افراد حتی با ماسک حضور 
داشته باشند، باز هم خطر ابتال به کرونا 

به شدت وجود دارد.
محرز درباره شدت ابتال به بیماری 
در روزهای اخیر تصریح کرد: متأسفانه 
مردم فکر کردند بیماری تمام شــده و 
بیرون آمدند و در جمع ها، مهمانی ها و 
عروسی ها شرکت کردند و این موضوع 
خطرناک بــوده و باعث شــده در حال 
حاضر تمام خانواده گرفتار این بیماری 
شــوند، یعنی در اوایل بیماری اگر یک 
نفر از اعضای خانــواده درگیر بیماری 
می شد، اما اآلن شاهد هستیم که خانواده 
و اعضای یک فامیل درگیر این بیماری 
می شود. بنابراین مردم باید رعایت کرده 
و از برگزاری این نوع مراسم ها خودداری 
کنند و حتماً هنگام خــروج از منزل از 
ماسک استفاده کنند.  مردم باید از رفتن 
به مکان های شلوغ و فضاهای بسته مانند 
رستوران، سینما و پاساژ پرهیز کنند و 
نباید در مکان های شلوغ حضورداشته 
باشــند. اصوالً در مکان هایی که فضای 
بسته باشد و تعداد زیادی افراد حتی با 
ماسک حضورداشته باشند بازهم خطر 

ابتال به شدت وجود دارد.
افزایش 70درصدی دفن اموات 

در اهواز
آن طــور کــه می دانیــم وضعیت 
خوزســتان در هفته های اخیر خوب 
نبود و وضعیت قرمز کرونا در این استان 
به معضلی غیرقابل حل تبدیل شده بود. 
بر همین اســاس رئیس هیئت مدیره 
سازمان آرامستان های شهرداری اهواز 
از افزایش ۷۰ درصدی تعداد موارد دفن 
اموات توسط این سازمان، پس از شیوع 

کرونا خبر داد.
علیرضا عالیپــور، با اشــاره به آمار 
قربانیان کرونا، اظهار کرد: تا قبل از شیوع 

کرونا، سازمان آرامستان شهرداری اهواز 
روزانه کار دفن شش نفر را انجام می داد 
اما در تیرماه 99 این آمار به ۱۰.۲5 نفر 
رسید که افزایش ۷۰ درصدی را نشان 
می دهد. به گفته او در هفته اول تیرماه 
امســال روزانه غســل ۱5.۲ نفر و دفن 
4.8 نفر از جان باختگان ناشــی از کرونا 
انجام شده. همچنین در هفته دوم تیرماه 
امسال روزانه غسل ۱4.۲ نفر و دفن ۳.۷ 

نفر از قربانیان کرونا انجام شده است.
عالیپور بیــان کــرد: در نیمه اول 
فروردین ماه امسال به طور متوسط روزانه 
غسل دو نفر از متوفیان کرونا و در نیمه 
دوم فروردین ماه به طور متوسط روزانه 
غسل سه نفر از جان باختگان کرونا توسط 
این سازمان انجام شده است. همچنین 
در نیمه اول اردیبهشت ماه امسال به طور 
متوسط روزانه غسل پنج نفر، در نیمه 
دوم اردیبهشت ماه ۱۱ نفر، در نیمه اول 
خردادماه ۱۶ نفر، در نیمه دوم خردادماه 
۱4 نفر و در نیمه اول تیرماه غسل ۱5 نفر 

از متوفیان کرونا انجام شده است.
 ناقل بی عالمت، 

بزرگترین معضل کادر درمان
»ناقــالن بی عالمــت، بزرگ ترین 
معضل کشــور و کادر درمان به حساب 

می آیند.« 
رئیس بیمارستان امام خمینی با بیان 
این مطلب گفت: مشــکلی که در حال 
حاضر کادر درمانی با آن مواجه هستند، 
بیماران غیرکوویدی ناقل بدون عالمت 
هستند که توانســتند، پرسنل درمان 
را در بخش هــای غیرکرونایی تا حدی 

درگیر کند.
خســرو صادق نیــت  در ادامه بیان 
کرد: مشــکلی که در حال حاضر با آن 
مواجه هستیم و پرسنل ما را درگیر کرده 
است، بیماران غیرکوویدی ناقل بدون 
عالمت هســتند که توانستند پرسنل 
ما در بخش هــای غیرکرونایی تا حدی 

درگیر کند. 
او در آخر از باال رفتن تعداد مراجعین 
و افراد مشکوک به کرونا این بیمارستان 
خبــر داد و گفت: هفته گذشــته آمار 
مراجعه کنندگان بیمارستان ما در زمینه 

کرونا بیش از ۶ برابر شده است.

کرونا در کودکان با عالئم حاد کمتر رو به پیشروی است؛ 

ناقالن خاموش کوچک

گزارش

۱5 تیرماه یک برنامه اقتصادی ساعت ۱۶ از 
شبکه یک سیما پخش شــد. مجری این برنامه 
برخورد عجیب و آزاردهنده ای نســبت به یک 
تولیدکننده موبایل ایرانی که میهمان این برنامه 
بود، داشت که با واکنش شــدید کاربران فضای 
مجازی  مواجه شــد  موج انتقادها به این برنامه 
به رغم گذشــت حدود یک هفتــه از پخش آن، 
همچنان ادامه دارد. انتشار فیلمی کوتاه از برنامه  
»جشنواره کارآفرینی« که روی آنتن شبکه یک 
می رود، در فضای مجازی، جنجال برانگیز شد. در 
این فیلم، کیاداوود اسفندیاری، مجری برنامه، به 
چالش با شــرکت کننده ای که کسب وکارش در 
حوزه تولید دستگاه تلفن همراه است، می پردازد. 
برخورد مجری »جشــنواره کارآفرینی« با این 
شــرکت کننده، از نظر بســیاری از مخاطبان و 
کاربران، نامناسب و توهین آمیز به نظر آمده که 
واکنش یکی از مدیران شــبکه یک را برانگیخته 

است.
مجری اجازه حرف زدن نمی دهد 

قضیه از این  قرار است که در ابتدای این ویدئو 
مجری به مهمان برنامه می گوید: »شما به تجربه 
شکســت خورده بقیه توجه نکرده اید که وقتی 

کسی می خواهد تلفن همراه تولید کند باید قالب و 
طراحی داشته باشد چراکه هرچند ماه یک بار این 
مدل ها عوض می شوند و برای بازار ایران که بازار 
کوچکی است توجیه ندارد چراکه این محصول به 
خارج از کشور فرستاده نمی شود و مشتری ندارد.«

این مجری در ادامه از مهمان برنامه می پرسد 
که در سال 98 چه میزان فروش داشته و مهمان 
در جواب وقتی می خواهــد توضیح دهد مجری 
می گوید چون وقت نداریم فقــط یک عدد بگو. 
این در میان حرف مهمان پریــدن و اجازه حرف 
زدن ندادن، بارها در یک فیلم چنددقیقه ای تکرار 
می شود و کار به جایی می رســد که مجری بین 
توضیحات مهمان جوان برنامه با لحن نازیبا و با 
ادبیاتی زشت می گوید: »بی خیال شدم« و مهمان 
را از ادامه حرف بازمی دارد.  مجری در ادامه وقتی 
از زبان مهمان می شــنود که این محصول کاماًل 
ساخت داخل ایران است، می گوید: »اینکه یک 
محصول تماماً ساخت داخل باشد اهمیتی ندارد 
و باعث افتخار نیســت و باید دید چقدر شانس 
موفقیت دارد و عاقالنه ترین حالت آن چیست؟« 

حمایت الزمه تولید داخلی است
سیدامیر سیاح، مدیر گروه اقتصاد شبکه یک 

سیما و مســئول برنامه »جشنواره کارآفرینی«، 
درباره این ویدئوی، یادداشت زیر را منتشر کرده 
است: »برنامه جشــنواره کارآفرینی هر ماه 4۰ 
کارآفرین و فرصت تولیدی را به طور رایگان به مردم 
معرفی کرده و از بینندگان تلویزیون دعوت می کند 
نقدینگی خود را به جای فعالیت های سوداگرانه ای 
چون بازار سکه و دالر، در کسب وکارهای نوپا و مولد 
ســرمایه گذاری کنند. با کمک این برنامه صدها 
واحد تولیدی توانستند ســرمایه گذار، شریک 
تجاری یا نمایندگی فروش جذب کرده و برخی 

حتی از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند.
درمجموع این ســال ها نزدیک بــه ۲ هزار 
کارآفرین مهمان برنامه بوده اند. تیم تهیه و تولید 
مأموریت دارند طی فرآیندی حرفه ای، بی تعارف 
و شــفاف از کارآفرینان خواهان سرمایه گذاری 
مردمی، پرســش هایی دربــاره ســود و زیان 
مطرح کنند تا بینندگان دچار اشــتباه و خطا در 

سرمایه گذاری نشوند.
قطعاً الزم اســت گروه برنامه ســاز و مجری 
در نقــش وکیل مدافــع مردمی کــه خواهان 
سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوپا هستند، سود 
و زیان  کار را مشخص کنند و از فعالیت های تولیدی 

معرفی شده، چهره سودآور کاذب و غیرواقعی ارائه 
ندهند. البته در کنار شفافیت مهمان، سعه صدر 
و متانت مجری از الزامات اجرای برنامه است و او 
موظف است شئون مهمان را در آداب گفت وگوی 

تلویزیونی رعایت کند.
اخیراً فیلمی تقطیع شــده از یک قســمت 
از این برنامه در فضای مجازی منتشــر شــد که 
ناراحت کننده و محل پوزش است، اما با توجه به 
رسالت برنامه برای ایجاد شفافیت مالی برای مردم 
و متقاضیان سرمایه گذاری، در برنامه مذکور تالش 
شده است از تبلیغ کاذب برای هدررفت سرمایه 

مردم پیشگیری شود.
اگر مخاطبــان عزیز، همه برنامه جشــنواره 
کارآفرینی را ببینند، شاهد خواهند بود که صدها 

کارآفرین واقعی و صادق در این برنامه وارد و بابت 
پیدا کردن سرمایه گذار یا مشتری، با حال خوب از 
برنامه خارج شدند و چهره آنان به عنوان قهرمانان 
تولید بر قاب شبکه ملی نقش بسته است. به عرق 
جبین کارآفرینان واقعی ایــران می بالیم و در راه 
خدمت به اقتصاد کشور ثابت قدم و متعهد هستیم. 
تمام تجربه و هنر برنامه سازان اقتصادی تلویزیون 
را چون فرشــی در زیر گام های استوار قهرمانان 

اقتصادی کشور می دانیم.«
بدیهی اســت که این توجیهات نمی تواند از 
زهر برخورد و رفتار آزاردهنده مجری با کارآفرین 
برنامه بکاهد؛ اما می تواند این امیدواری را ایجاد 
کند که میزبان در رفتــار خود با میهمانان بعدی 
تجدیدنظر کند و رسم میهمان نوازی را به جا آورد.  

رسانه ملی باز شگفتی آفرید!

تحقیر کارآفرین و تولید داخلی در شبکه یک سیما

مینو محرز: مردم باید از 
رفتن به مکان های شلوغ 

و فضاهای بسته مانند 
رستوران، سینما و پاساژ 

پرهیز کنند و نباید در 
مکان های شلوغ حضور 
داشته باشند. اصوالً در 

مکان هایی که فضای 
بسته باشد و تعداد زیادی 

افراد حتی با ماسک 
حضورداشته باشند باز هم 

خطر ابتال به شدت وجود 
دارد

ویروس کرونا زمینه انتقال 
سریع بیماری حتی به 

کودکان را دارد، اما به دلیل 
ویژگی های خاص این 

ویروس احتمال ابتالی 
کودکان با عالئم حاد کمتر 
است. کودکان می توانند 
ناقل ویروس کرونا بوده و 

این ویروس را به سالمندان 
و گروه های پرخطر انتقال 

دهند
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