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 بلوچستانی ها کوچکترین 
مادران ایران

سیف اهلل ابوترابی، 
سخنگوی ســازمان 
ثبت احوال کشــور، 
گفت: در سال گذشته 
یک میلیــون و ۱۹۶ 

هزار و ۱۳۴ نوزاد متولد شدند که از این میزان ۶۱۶ 
هزار و ۴۹۶ نوزاد پسر و ۵۷۹ هزار و ۶۳۸ نوزاد دختر 

بوده است.
او با اشاره به میانگین ســن مادران در سال ۹۸ 
گفت: در مجموع میانگین ســن مادران در ســال 
گذشته ۲۹ ســال بود که این آمار در سال ۹۷ برابر 
۲۹ سال و ۱ ماه بوده است. بیشترین میانگین سن 
مادران در استان های تهران و اصفهان )۳۰ سال( 
بوده است. کمترین میانگین سن مادران صاحب 
اولین فرزند در استان های سیستان و بلوچستان 
)۲۵.۸۸(، گلســتان )۲۷.۶۴(، اردبیل )۲۸.۲۷( و 

خراسان شمالی )۲۸.۳۹( بوده است.
    

 ثبت ۶۲ پس لرزه در دماوند
مرکــز لرزه  نگاری 
دیروز اعالم کرد تا این 
لحظه ۶۲ پس لرزه در 
دماوند ثبت شده است.

ســاعت ۴۸ دقیقه 
بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت،  زمین لرزه ای به بزرگی 
۵.۱ ریشتر، دماوند در استان تهران را لرزاند؛ گسلی 
که فعالیت آن منجر به زلزله امشب تهران شد »گسل 
مشا« بود؛ گسل مشافشم که از سمت فیروزکوه و 
دماوند تا محدوده کندوان امتداد یافته و طول آن 
حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر است و توانمندی اش 

برای زلزله بیش از ۷ ریشتر است.
    

شناسایی ۱۳۰۰ سایت شایعه  ساز 
سردار حسین اشتری، رئیس پلیس کشور گفت: 
فضای مجازی یکی از موضوعاتی بود که در روزهای 
نخست باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی می شد 
البته پلیس فتا با شایعه پراکنان در این فضا برخورد 
قاطع و قانونی کرده و بیش از یک هزار و ۳۰۰ تارنما را 

شناسایی و ۳۲۰ نفر را نیز دستگیر کرد.
    

  کاهش ۱۹ درصدی مرگ 
با مونواکسید کربن

پزشــکی قانونی 
تهــران از کاهش ۱۹ 
درصــدی مرگ ومیر 
بر اثر مســمومیت با 
گاز مونواکسیدکربن 

درسال گذشــته خبر داد. در سال گذشته ۱۳۶ 
مورد فوت ناشی از مســمومیت با گاز منواکسید 
کربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع 
شده اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
۹۷ که تعداد فوت ناشی از گاز مونواکسیدکربن 
۱۶۸ نفر اعالم شده بود ۱۹ درصد کاهش یافته 
است. از تعداد فوتی های درسال گذشته ۱۰۵ نفر 
مرد و ۳۱ نفر زن بوده اند. CO گازیســت سمی 
که از احتــراق ناقص کربن به وجــود می آید که 
رنگ و بوی خاصی ندارد و بــه همین دلیل آن را 
قاتل خاموش می نامند. وقتی CO وارد سیستم 
تنفسی شــخصی شــود بالفاصله با گلبول های 
قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می شود تا 
اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین 
عوارض این مساله در ابتدا سوزش چشمها و پس 
از سپری شدن زمانی بین ۱ تا ۲ ساعت بسته به 
غلظت گاز کربن مونواکســید موجود در مکان 
فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی 

مفرط می کند.
    

اجرای مجدد طرح جمع آوری 
معتادان متجاهر

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: تاکنون 
۶۰۰ معتاد متجاهر جمع آوری شده اند که تنها ۴ 

نفر از آنها به بیماری کرونا مبتال بوده اند.
»امین شاهرخی« گفت: هفته گذشته مرکز 
فشــافویه اعالم کرده بود که فعال این آمادگی را 
ندارند که این مرکز را برای قرنطینه اول در طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر قرار دهند، به همین 
جهت از ادامه روند جمع آوری معتادان متجاهر 

امتناع کردند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران خاطرنشان 
کرد: با این حــال با تالش های صــورت گرفته 
امیدواریم طرح جمــع آوری معتادان متجاهر از 
یک تا دو روز آینده به همــان صورت اول دوباره 
اجرا شود؛ یعنی مرکز فشافویه برای قرنطینه اول 
استفاده شود و مرکز سرخه حصار سپاه قرنطینه 
شماره دو باشد و در نهایت معتادان برای نگهداری 

به مراکز ماده ۱۶ بهزیستی اعزام شوند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی کــه حســن روحانی، 
رئیس جمهــور روز جمعــه پــس 
از شــنیدن گزارش ســعید نمکی، 
وزیــر بهداشــت دربــاره وضعیت 
کشــور در مقابله با کرونا و شــروع 
مرحلــه دوم غربالگری عمومی، ابراز 
امیــدواری کرد که به زودی شــاهد 
افزایش مناطق سفید و فعالیت همه 
کســب و کارها و مراکز پر رفت وآمد، 
به ویژه بازگشــایی اماکــن مذهبی 
باشــیم و حتی زمزمه  هایی در مورد 
بازگشــایی دانشــگاه ها و مدارس 
شنیده می شــود، دیروز سخنگوی 
وزارت بهداشــت، شــمار شناسایی 
شــده مبتالیان به ویروس کرونا در 
کشــور را از ابتدا تاکنون ۱۰۶ هزار 
و ۲۲۰ نفر و جانباختــگان را ۶۵۸۹ 
نفر اعالم کرد. این در حالی است که 
در ۲۴ ساعت گذشــته ۱۵۲۹ نفر از 
مبتالیان به این بیماری شناســایی 
و آمار فوت شــدگان در همین زمان 
به ۴۸ مورد رســیده است. آماری که 
گرچه شمار آن با شیب تقریبا ثابتی 
در چند هفته اخیر همــراه بوده،  اما 
به گفته مســئوالن بهداشتی کشور 
نه تنها شهر تهران هنوز با درصد باالی 
مبتالیان به کرونا دســت و پنجه نرم 
می کند و وضعیت آن قرمز اســت که 
شــاهد روند افزایش این بیماری  در 
استان خوزســتان و چندین استان 

دیگر کشور نیز هستیم.
دیروز همچنیــن ایرج حریرچی 

معاون کل وزارت بهداشــت با ابراز 
نگرانی از روند افزایشــی بروز کرونا 
در خوزســتان، گفت: »اگر در جایی 
بازگشایی ها موجب افزایش بیماری 
شود یا به دلیل خصوصیت اپیدمی یا 
خصوصیات اجتماعی یک شهرستان 
با تشــدید موارد ابتال مواجه شویم، 
حتما تصمیمــات ســختگیرانه تر 
و بازگشــت به گذشــته را خواهیم 

داشت«.
 او این هشــدار را در حالی مطرح 
کرد کــه ابتــدای هفته گذشــته با 
افزایش آمار ابتال در استان خوزستان، 
اســتاندار از اعمال محدودیت های 
شــدید در ایــن اســتان و تعطیلی 
عمومی خبــر داد. محدودیتی که با 
وجود شیب صعودی آمار این استان 

هنوز اعمال نشده است.
بستری شدن ٣٠ کودک 
مشکوک به کرونا در اهواز

به رغم آنکه اعالم شده بود کودکان 
به ویروس کرونا مبتال نمی شوند، اما 
خبرهایی در مورد بستری شدن۳۰ 
کودک در اهواز به دلیل ابتال به کرونا 
موجی از نگرانی ها را به وجود آورده 

است.
در همین باره محمدرضا فتحی، 
رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز 
به ایسنا گفته بود: »در حال حاضر ۳۰ 
کودک مشــکوک به ابتال به ویروس 
کرونا، در این بیمارســتان بســتری 
هســتند که نتیجۀ تســت کرونای 
چهار کودک مثبت اعالم شــده اما 
هنوز مورد مرگ و میر در این کودکان 

وجود نداشته است«.
به گفته او از ابتــدای این بحران، 

بیش از ۱۵۰ بیمار با عالئم مشکوک 
به کرونا به این بیمارســتان مراجعه 
کرده اند و کم سن ترین کودک مبتال 
به کروناویروس در بیمارستان ابوذر 
اهواز، ۵۴ روزه و و بزرگ ترین آنها ۱۶ 

ساله بوده است.
 امید واهی به گرما

در حالی که بســیاری از مردم با 
پیش فرض شــباهت فراوان ویروس 
کرونا به ویــروس آنفلوآنزا، معتقدند 
که با گرم شدن هوا این ویروس از بین 
می رود، شاهدیم که این روزها اجرای 
سفت و سخت پروتکل های بهداشتی 
از ســوی مردم کمرنگ شده است. 
شاید همین تصور باعث شده است که 
در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار در 
استان های تهران، خوزستان، سمنان 

و حتی مازندران و گیالن باشیم.
بــه اعتقاد کارشناســان ویروس 
کرونا نســبت بــه تغییــرات درجه 
حرارت چندان حســاس نیســت. 
تحقیقات نشــان می دهــد، گرچه 
باالرفتــن دما بــه تدریــج از میزان 
فعالیت این ویروس می کاهد، با این 
حال تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد نیز 

زنده می ماند.
 چرایی ترکتازی کرونا در 

خوزستان
در حالی که دانشگاه جندی شاپور 
اعالم کرده اســت که یکی از عوامل 
باال رفتن میزان ابتال در این اســتان 
افزایش شناســایی این بیماران نیز 
هســت اما بــه اعتقــاد متخصصان 
بیماری های عفونــی در مناطقی که 
پیش از این مردم کمتر به کرونا مبتال 
شــدند و آنتی بادی حفاظت کننده 

در بدن شــان وجود ندارد، این روند 
مشاهده می شود.

در این میان استان خوزستان در 
اسفند و فروردین ماه موارد پایینی از 
بیماری را گزارش کرد، اما اکنون این 
روند در این استان رو به افزایش است. 

تهران؛ پاشنه  آشیل
گرچه بر اساس آخرین آمارهای 
ذکر شده در اســتان تهران طی چند 
هفته گذشــته روند تعداد بستری، 
مراجعین، بستری در بخش  آی سی یو 
و روند تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا، 
نزولی بوده، امــا به اعتقــاد معاون 
کل وزارت بهداشــت آمار در تهران 
هنوز قابل توجه است و جای نگرانی 

فراوان دارد.
ایرج حریرچی که دیروز در ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران سخن 
می گفت ضمــن پیش بینــی روند 
نزولی ابتال به کرونــا در یک یا دو ماه 
آینده در کشــور گفت: »با این حال 
شاهد افزایش نســبی آمار در برخی 
استان های کشور خواهیم بود. گرچه 
این مسئله آمار کل کشور را تحت تاثیر 
قرار نخواهــد داد. افزون بر این وقتی 

روند نزولی است و ابتال از میلیون نفر 
به چندین نفر می رســد، نوسان های 
جزئی در ابتال طبیعی است. به عنوان 
مثال شهرستان ۱۰۰ هزار نفری که 
روزی یک تا چهار نفر بستری دارد را 
نمی توان این گونه آنالیز کرد که اگر 
این شهرستان یک روز دو نفر بستری 
دارد و دو روز بعد تعداد بستری هایش 
چهار مورد بــود، بگوییــم که ۱۰۰ 
درصد افزایــش موارد ابتــال داریم. 
زیرا ارقام جزئی اســت و نباید خیلی 
حساس باشیم، بلکه باید روند نزولی 
کلی را ببینیم و نوســان گیری که در 
منحنی های آماری انجام می شود را 
مورد توجه قرار دهیــم. بنابراین اگر 
اتفاق غیرمترقبه ای نیافتد انتظار موج 
شــدیدی از بیماری را در هفته های 

آینده نداریم«. 
بازگشایی دانشگاه ها

در حالی که این روزها مســئوالن 
آمــوزش عالی و آمــوزش و پرورش 
کشــور در مورد احتمال بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها گفتند که معاون 
وزیر بهداشــت این بازگشــایی ها را 
منوط به اختیاری بودن آن دانست. 
حریرچــی گفت: »دربــاره مدارس 
گفته می شود اولین جایی باشند که 
بسته می شوند و آخرین جایی باشند 
که باز می شوند. برخی درباره دانشگاه 
ها هم چنین نظری داشتند. همانطور 
که اعالم شــده با توجه به اینکه روند 
کلی کشــور در حوزه کرونــا نزولی 
است، اگر این روند نزولی حفظ شود 
و ادامه یابد، ممکن اســت بعد از ماه 
رمضان تصمیمات و پیشــنهادهایی 
در ستاد کشــوری ارائه شود. قاعدتا 
اگر بازگشایی دانشــگاه ها را داشته 
باشیم، حضور در کالس ها اختیاری 
خواهد بــود نه اجبــاری. امیدواریم 
که اگر شرایط به همین خوبی پیش 
روند و این روند نزولی حفظ شــود، 
بتوانیم آخر ترم امتحانات را به صورت 
حضوری برگزار کنیم و برای ترم بعد 

آماده شویم«.
افزایش عالئم با گسترش 

همه گیری
در عین حال پزشــکان می گویند 
که همزمان با گســترش همه گیری 
ویروس کرونا، عالئم این بیماری نیز 
افزایش پیدا کرده اســت. به طوری 
که تقریبا هر هفته بر فهرست عالئم 
کروناویروس افزوده شــده اســت. 
ویروسی که با عالئم مشابه با آنفلوآنزا 
همچون لرز، ســردرد و تــب خود را 
نشــان داد به ســرعت طی سه ماه 
گذشــته با عالئم مختلفی ظاهر شد 
به طوری که تقریبــا تمامی اعضای 

بــدن از مغز تا کلیه هــا را تحت تاثیر 
قرار می دهد. حتی اخباری در مورد 
سکته مغزی این بیماران نیز شنیده 
می شود. یک متخصص بیماری های 
مغز و اعصاب در بیمارستان شهدای 
تجریش در این باره گفته اســت: »از 
مجموع ۱۷۰۰ بیمار بســتری مبتال 
به کووید-۱۹ در بیمارستان شهدای 
تجریش، ۲۵ نفر از آنان سکته مغزی 
کرده اند و سن نیمی از آن ها زیر ۵۰ 
است«. بنابر اعالم کانال خبری وزارت 
بهداشت، اشرافی گفت: »متاسفانه 
در این بیماران، افرادی که درگیری 
عروق بزرگ مغزی را داشتند عالئم 
خیلی شدیدتری نیز داشتند و دچار 
فلج اندام شــدند. بنابراین به موازات 
درمان کرونا، باید درمان برای سکته 
مغزی را هم انجام دهیم؛ چراکه این 
افراد دچار ناتوانی می شوند و نیاز به 

بازتوانی دارند.
 افزایش خطر ابتال در 

سیگاری ها
ایــن روزهــا همچنیــن اخبار 
متناقضی نیز در مــورد ابتالی افراد 
سیگاری به کرونا شنیده می شود. به 
طوری که در برخــی از آنها از ابتالی 
کمتر این گروه خبر داده شــده بود. 
اما دیروز ســازمان جهانی بهداشت 
)WHO( اعالم کرد که برخالف یک 
باور اشتباه که چندیست مطرح شده، 
استعمال دخانیات نه تنها از بدن در 
برابر ابتال به ویروس کرونا محافظت 
نمی کند بلکه ســیگاری هایی که به 
این بیماری مبتال می شوند به مراتب 
بیشــتر در معرض ابتال بــه نوع حاد 

بیماری و مرگ ناشی از آن هستند.
ماریا فــان کرخوف، سرپرســت 
فنی مقابله با ویــروس کرونا گفت: 
»شماری از تحقیقات نشان داده اند 
که استعمال دخانیات منجر به ایجاد 
بیماری های شــدید شــده و افراد را 
در معرض خطرات بیشــتر و نیاز به 
دســتگاه های تنفســی، بستری در 
بخش مراقبت هــای ویژه و درنهایت 

مرگ و میر قرار می دهد«.

با وجود شیب نسبتا ثابت ابتال به کرونا در کشور اعالم شد

وضعیت قرمز در تهران، پیک در خوزستان

گزارش

در حالی که براساس اعالم وزارت آموزش 
و پرورش تاکنون ۷۸ درصــد دانش آموزان 
یعنی ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شــبکه 
شاد عضو  و ۸۹۲ میلیون و ۲۱۰ هزار فایل در 
این شبکه بارگذاری و تبادل شده است؛ این 
موضوع مطرح می شود که تبادل این میزان 
فایل معادل ۱۸ میلیــون گیگابایت با هزینه 
هرگیگابایت هزار تا پنج هزار تومان، معادل 
۱۸ تا ۹۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد که 

در حال حاضر بر دوش مردم است.
مهــدی شــرفی، سرپرســت مرکــز 
برنامه ریــزی و فنــاوری وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به موضوع آموزش از راه دور 
و چالش های فنــاوری و اینکه این هزینه در 
حال حاضر از جیب مردم پرداخت می شود، 
گفت: ســه ماه است که مدرســه ها تعطیل 
است، هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و غیره قبال 
وجود داشــته و اکنون این هزینه ها به نوعی 

جایگزین هزینه های جاری شده است.
سرپرســت مرکز برنامه ریزی و فناوری 

وزارت آموزش و پــرورش افــزود: البته ما 
بــه دنبال آن هســتیم که هزینــه مصرفی 
شــبکه شــاد رایگان شــود. این موضوع با 
ســتاد ملی مدیریت کرونا نیز مطرح شده و 
پیگیر هســتیم که از طریق مراجع ذی ربط 
 ایــن اتفــاق بیافتــد و اینرتنــت مصرفی 

رایگان شود.
شرفی با بیان اینکه نمی توانستیم آموزش  
را در تعطیالت ناشی از کرونا تعطیل کنیم، 
گفت: از همان روزهــای ابتدایی تعطیالت، 
آموزش مکمل از طریق رســانه ملی شروع 
شــد. ضعف بزرگ آموزش تلویزیونی عدم 
امکان تعامل دوطرفه بود و آموزش و پرورش 
باید دنبــال راه دومی می رفــت که در زمان 
محدود قابل پیاده سازی و جوابگوی جمعیت 

۱۶میلیونی باشد.
وی ادامه داد: در همین راســتا شــبکه 
شــاد ایجاد و همــکاران مــا دریافت مجوز 
اســتفاده رایــگان از اینترنت را به ســتاد 
کرونــا بردند. آنها کــه متولی پهنــای باند 

هســتند بایــد کمــک کننــد تــا فرآیند 
 آموزش پیش برود و هزینــه خانواده ها هم 

کمتر شود.
سرپرســت مرکز برنامه ریزی و فناوری 
وزارت آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه 
معلمان ما به طور پراکنــده آموزش ها را در 
پیام رسان های خارجی شروع کرده بودند و 
هزینه اینترنت استفاده از پیام رسان خارجی 
چند برابر بوده اســت اظهار کــرد: مصرف 
پهنای باند داخلــی ۳۰ درصد افزایش یافته 
و به این معناســت که از پهنای باند خارجی 
صرفه جویی شده است. قبال مردم این کار را 
در پیام رسان های دیگر انجام می دادند و چند 

برابر هزینه می کردند.
شــرفی گفت: اگــر یک دســتگاه تلفن 
هوشمند هم در خانه باشد برای چند فرزند 
دانش آموز قابل استفاده است و این پوشش 

ما را افزایش داده است.
وی افزود: کانال هــای اختصاصی محتوا 
ایجاد کرده ایم. پنج هــزار محتوا بارگذاری 

شده و معلمان می توانند اینها را به اشتراک 
بگذارند. ضمن آنکه فایل های بارگذاری شده 
در داخل شبکه، فشرده ســازی شده است. 
پوشش شبکه خوب است. ۹۸ درصد مدیران 
مدارس عضو شبکه شــاد هستند و امکانات 

جدید در حال اضافه شدن است.
وی درباره بازخوردهای دریافتی و میزان 
رضایت از شــبکه شــاد گفت: افــرادی که 
اســتفاده کرده اند تعدادی بــا بنده تماس 
گرفتند و رضایت داشتند. شبکه شاد بسیار 
زود فراگیر شــد. اکنون سیســتم کارش را 
انجام می دهد. استفاده از شبکه الزامی نبوده 
است. به هرحال شبکه شاد تنها کانال رسمی 

آموزش است. اگر جایی امکان استفاده نباشد 
روش های دیگر آموزش دنبال می شــود؛ اما 
اگر دسترسی وجود داشته باشد باید این کار 

را انجام دهند.
سرپرســت مرکز برنامه ریزی و فناوری 
وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی 
پرسشــگر با بیان اینکه اســتفاده از مدرسه 
تلویزیونی کند و شــل نشده است، گفت: اما 
باید در نظر داشــت که آموزش یک فرآیند 
تعاملی است. محتوا ارائه شد اما دانش آموزی 
که محتوا را از تلویزیون دیده اگر سوال داشته 
باشد باید در بستری آن را مطرح کند که در 

مدرسه تلویزیونی این امکان وجود نداشت.

آموزشی که گران تمام می شود

هزینه ۱8 تا ۹۰ میلیارد تومانی اینترنت »شبکه شاد«

ویروس کرونا نسبت به 
تغییرات درجه حرارت 
چندان حساس نیست. 

تحقیقات نشان می دهد، 
گرچه باالرفتن دما به 

تدریج از میزان فعالیت 
این ویروس می کاهد، با 

این حال تا دمای ۶٠ درجه 
سانتیگراد نیز زنده می ماند

به گفته معاون وزیر 
بهداشت، با توجه به روند 

نزولی آمار ابتال ممکن است 
بعد از ماه رمضان تصمیماتی 

در مورد بازگشایی 
دانشگاه ها گرفته شود، اما 

حضور در کالس ها اختیاری 
خواهد بود نه اجباری

 شماره   513   /  یکشنبه 21  اردیبهشت   1399  /  16 رمضان 1441  /  10  مه   2020


