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در شرایطی که آمارها نشان می دهد 
موارد بستری در کشــور باال رفته، 
شــمار فوتی های تهــران افزایش 
پیدا کرده و به تعداد شــهرهای قرمز اضافه شــده، 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تأکید می کند: 
»نباید مردم را از بابت کرونا نگران کرد.« صحبت های 
عباس شیراوژن در شــرایطی است که متخصصان 
اپیدمیولوژی و ویروس شناســی نسبت به کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و وقوع پیک جدید 
کرونا، هشــدار می دهند. حــاال در همین وضعیت 
ناپایدار شیوع کرونا، ســخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا اعالم می کند که برگزاری مراسم شب های قدر، 
راهپیمایی روز قدس و نماز عیدفطر در مکان های باز 
و غیرمسقف با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه های 
بهداشتی امکان پذیر اســت؛ البته به شرط توجه به 
رنگ بندی شــهرها. به این صورت که این مراسم در 
شــهرهای قرمز با 30درصد ظرفیت، در شهرهای 
نارنجی با 50درصد، در شــهرهای زرد با 70درصد 
ظرفیت و در شهرهای آبی بدون محدودیت برگزار 
 شود. به گفته شــیراوژن، به زودی ارائه تمام خدمات 
مشروط به استعالم از ســامانه ایران من و براساس 
تزریق 3دوز واکسن خواهد بود؛ خدماتی مانند تهیه 

بلیت و ترددهای بین شهری.

افزایش فوتی در تهران و بستری در کشور
در شرایطی که رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا، 
کمرنگ شده، وزارت بهداشت در گزارشی از وضعیت 
شــیوع کووید - 19در کشــور، از افزایش بستری ها 
در 12اســتان و باال رفتن میزان فوتی در تهران خبر 
می دهد. براســاس این گزارش، در هفته اخیر یعنی 
هفته 112اپیدمی کرونا، 12استان شامل یزد، بوشهر، 
همدان، مرکزی، لرســتان، تهران، خراسان رضوی، 
سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل با افزایش 
موارد بستری کرونا مواجه شدند و در 14استان موارد 
مثبت فــوت کرونا گزارش شــد؛ به طوری که تعداد 
موارد بستری 20686نفر، بستری جدید 3046نفر و 
فوتی ها 282نفر بود. در استان تهران هم در این مدت، 
تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 914نفر، 
بستری جدید 532نفر و فوت جدید 71نفر اعالم شد. 
این گزارش نشان می دهد که در استان تهران، موارد 
بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت هم باال رفته 
است. همچنین اعالم می شود که بروز موارد بستری 
به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ ومیر 

از متوسط کشور بیشتر شده است.

تکرار سناریوی پیک های سوم تا پنجم
علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی 

بیمارستان مسیح دانشوری با استناد به همین آمارها 
اما می گوید که تمام نشانه ها برای ورود به یک پیک 
جدید در کشور وجود دارد: »نمی توان گفت هم اکنون 
در یک پیک جدیــد قرار داریم، اما به ســمت آن در 
حرکت هســتیم. از 3،2 هفته پیش تعداد شهرهای 
قرمز در حال افزایش است و از 20به 36شهر و حاال هم 
به 55شهر رسیده است. تعداد شهرهای نارنجی هم 
افزایش پیدا کرده است. اینها نتیجه سفرهای پیش 
از عید و در تعطیالت نوروز و همچنین رفت وآمدها در 
یک ماه گذشته است. در این مدت رفتارهای بهداشتی 
مردم اصال مناسب نبود. همه اینها در شرایطی است 
که ما هنوز تأثیر بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها را 
مشاهده نکرده ایم. باید منتظر بود و دید که اپیدمی به 
چه شکلی جلو می رود.« ناجی از اینکه نسبت به شیوع 
کرونا، عادی انگاری صورت گرفته، انتقاد می کند و به 
همشهری می گوید: »یکی از مکان هایی که این عادی 
 انگاری به آن ضربه می زند، مدارس است. در مدارس 
شرایط فاصله گذاری و تهویه مناســب وجود ندارد، 
ماسک زدن دانش آموزان به درستی انجام نمی شود، 
واکسیناسیون برای گروه های سنی پایین تر اجباری 
نیســت و در نهایت بی توجهی به این موارد، منجر به 
افزایش آمار ابتال می شــود. تا یک مــاه دیگر، نتیجه 
این بی توجهی ها مشخص می شــود و شیوع کرونا را 

حرکت چراغ خاموش کرونا
آمارها نشان می دهد موارد بستری کرونا در 12استان باال رفته، در تهران موارد فوتی افزایش 

پیدا کرده و به تعداد شهرهای قرمز اضافه شده است

ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی آینده از امروز آغاز شد
امتحان را حضوری بدهید 

امتحانات خردادماه حضوری با 

مدرسه
رعایــت کامــل پروتکل های 
براســاس  و  بهداشــتی 
آیین نامه های آموزشــی و ارزشــیابی برگزار 
می شود. البته خبر حضوری بودن امتحانات در 
کنار خبر خرید کتاب های سال بعد منتشر شد 
تا خیال آن دسته از دانش آموزان را که برای هر 
نوع تعطیلی احتمالی صابون زده بودند راحت 
کند تا با قدرت و انرژی بیشتری تحصیالت شان 

را ادامه دهند.

ثبت سفارش کتاب های درسی 1402
ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی 
1402-1401 از امــروز 28فروردین ماه، آغاز 
شده است. قیمت بســته های آموزشی پس از 
ورود به ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
دیده می شود. ثبت ســفارش و خرید اینترنتی 
کتاب های درســی به صورت اینترنتی و سایت 
irtextbook.ir یــا irtextbook.com آغــاز 
شده و تا 21خرداد ماه ادامه دارد؛ البته ثبت نام 
پایه های ورودی اول، هفتــم و دهم از 5تیرماه 
خواهد بود. ثبت سفارش برای گروه میان پایه 
)پایه های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، 
یازدهم و دوازدهم( تا 21خرداد ماه خواهد بود 
و برای پایه های ورودی اول، هفتم و دهم نیز تا 
11شهریور ماه این امکان فراهم شده است. ثبت 
سفارش برای گروه میان پایه )پایه های تحصیلی 
دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم( تا 
21خردادماه و برای پایه های ورودی اول، هفتم 

و دهم نیز تا 11شهریورماه خواهد بود.

امتحانات، حضوری برگزار می شود
اما خبر حضوری شــدن امتحانــات را رئیس 
مرکز ســنجش و پایــش کیفیت آموزشــی، 
محســن زارعی اعالم می کنــد و می گوید که 
درباره برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی 
دانش آموزان، بــا توجه به اســتمرار آموزش 
حضوری در ســال تحصیلی جاری و تدریس 
تمام محتوای کتب درسی، ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی نوبت دوم تمــام دوره های تحصیلی 
به شــیوه حضوری و براســاس آیین نامه های 

آموزشــی و ارزشیابی انجام می شــود. زارعی 
می گویــد:  »ســؤاالت امتحانــات نهایی پایه 
دوازدهم مدارس روزانه، بزرگســاالن، آموزش 
از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری در نوبت 
خردادماه سال تحصیلی 1401-1400 مطابق 
بارم بندی تعیین شده توسط سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی بدون حذفیات طراحی 
و به صورت الکترونیکی به حوزه های امتحانی 
سراسر کشور ارسال می شود. برنامه امتحانات 
نهایی هم برای اجرا بــه ادارات کل آموزش و 
پرورش استان ها ابالغ شده و امتحانات از یکم 
تا بیست و هشــتم خرداد ماه با رعایت نکات 
بهداشــتی به ویژه گندزدایی فضا و تجهیزات 
حوزه ها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، 
مواد شــوینده، ضدعفونی کننــده و... برگزار 
می شود و عوامل برگزاری امتحانات با نظارت 
رئیس حوزه، مسئولیت حســن برگزاری این 

امتحانات را برعهده دارند.«
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
از اولیای دانش آموزان خواست تا با فراهم کردن 
شرایط مناسب در ایام باقیمانده سال تحصیلی 
در به ثمر رساندن تالش فرزندانشان و خدمات 
آموزشی و پرورشی مدارس در سال تحصیلی 
1401-1400، همکاری و همراهی بیشتری 
کنند و بدیهی اســت دانش آمــوزان هم الزم 
است با برنامه ریزی و پشتکار از این فرصت به 
بهترین نحو اســتفاده کنند. او درباره حضور 
دانش آموزان مبتال یا مشکوک به بیماری کرونا 
در حوزه های امتحانی، گفت: »این دانش آموزان 
در محلی مجزا )قرنطینه( که برای همین منظور 
در همان حوزه برگزاری امتحانات پیش بینی 
و تجهیز شــده اســت، با حضور مراقبین، در 
امتحانات شــرکت می کنند و از این بابت هم 
نگرانی وجود نــدارد.« زارعی با تأکید بر اینکه 
تنها مرجع معتبر برای اطالع از اخبار و اطالعات 
مربوط به امتحانات و آزمون ها پرتال رســمی 
 مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی به 
نشــانی www.aee.medu.ir است، گفت: 
بارم بندی دروس دوره دوم متوســطه و برنامه 
امتحانات نوبت خرداد، در پایگاه اطالع رسانی 

مذکور قابل مشاهده است.

 جزئیاتی درباره 
بیمه تکمیلی بازنشستگی

بازنشستگان، جمعیت قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند 
و به دلیل شرایط سنی، زندگی آنها در این دوره با فراز و فرودهایی 
همراه اســت و نیاز دارند مورد حمایت های خاص قرار بگیرند؛ 
یکی از این حمایت ها بیمه  تکمیلی است و آنها انتظار دارند در 
مقابل پرداخت حق بیمه، خدمات مورد انتظار را دریافت کنند. 
این روزها میزان برخورداری از خدمات بیمه ای و همچنین نحوه 
انتخاب شــرکت بیمه ای طرف قرار داد با ابهامات و سؤال هایی 
در ذهن جمع زیادی از بازنشســتگان روبه روست که مدیرکل 
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به این سؤاالت 

پاسخ داده است.
براساس ماده85 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های 
اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای 
که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان 
و افراد تحت تکفل آنان را عالوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، 
با مشــارکت آنان به صورت هماهنــگ و یکنواخت برای کلیه 
کارمندان دولت تحت پوشــش بیمه های تکمیلی قرار دهند. 
محمود مرتضایی فرد می گوید: صندوق بازنشستگی کشوری 
هم برای بهبود شرایط معیشتی و رفاهی افراد تحت پوشش خود، 
مکمل خدمات درمان را ایجاد کرده است و بر این اساس صندوق 
بازنشستگی هم بخشی از هزینه های آن را پرداخت می کند، اما 
این موارد به معنی واقعی بیمه تکمیلی نیست و در اصل مکمل 
خدمات بوده و نزدیک به یک دهه است که انجام می شود. وی 
ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری برای اینکه بتواند در این 
شرایط سخت به بازنشستگان کمک کند در واقع مکمل خدمات 
درمان را ایجاد کرد و با مشارکت بازنشستگان و صندوق، بخشی 
از خدمات را پوشش می دهد، ولی آنچه به عنوان بیمه تکمیلی 
قابل انتظار است، چیزی نیست که در این صندوق اتفاق می افتد، 
صندوق بازنشســتگی کشــوری به یک معنا نمی تواند بیمه 
تکمیلی انجام دهد، چرا که با خدمات و وظایف ارائه شده در این 
صندوق مغایرت دارد، اما اگرچه ارائه مکمل بیمه هزینه زیادی 
را به صندوق بازنشستگی متحمل کرده است، اما این خدمات را 
پوشش می دهد. مرتضایی فرد در مورد اینکه چطور شد که بیمه 
آتیه سازان حافظ عهده دار بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی 
کشوری شده اســت، گفت: در این خصوص باید به چند نکته 
اشاره کرد و اینکه هر ســاله این صندوق با برگزاری تشریفات، 
مناقصه و فروش پاکت را اعالم می کند که هر شرکتی   می تواند 
در مناقصه و فرایند بیمه تکمیلی ما شرکت کند. وی ادامه داد: 
نزدیک به 2میلیون نفر تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی 
کشوری در سطح کشور پراکنده هستند، بنابراین اگر شرکتی 
بخواهد در این مناقصه بیمه و جبران خسارت شرکت کند باید 
در همه کشور شعبه داشته باشد. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی 
صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پیش از این 9شرکت آمدند 
تا در این مناقصه شــرکت کنند، اما فقط شــرکت آتیه سازان 
حافظ بود که پاکت را تحویــل داد و به همین دلیل هم یک بار 
دیگر مناقصه تجدید شد و برای بار دوم هم فقط همین شرکت 
آتیه سازان حافظ بود که شرکت کرد و پاکت داد. وی اعالم کرد: 
عمده خدماتی که در صندوق بازنشستگی ارائه می شود سقف 
دارد و به دلیل اینکه بازنشستگان از سنین باال هستند، شرکت ها 
وارد قراردادهای بدون سقف نمی شــوند. همچنیننزدیک به 
48هزار بیمار خاص را تحت پوشش داریم که بیماران خاص، دو 
برابر بیماران عادی هزینه دارند و سقف بیمه ای آنها نیز شناور 
است و می توانند به صورت شناور از خدمات خود استفاده کنند. 
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: 
حق بیمه تکمیلی در سال1398 برای هر نفر 30هزار تومان بود 
و این حق بیمه در سال1399 همان 30هزار تومان باقی ماند، 
اما خدمات 100درصد افزایش یافت. وی تأکید کرد: پرداخت 
حق بیمه شــامل 3وجه است که توســط بیمه گذار، صندوق 
بازنشستگی و دولت تامین می شود و بر همین اساس هم قرار 
بر این بود که بیمه گذار 30هزار تومان پرداخت کند و 55هزار 
تومان توسط صندوق بازنشستگی و 55هزار تومان هم توسط 
دولت پرداخت شود و پرداخت سهم دولت در سازمان برنامه و 
بودجه هم مصوب شد، اما محقق نشده است. در سال1400 هم 
با وجود محقق نشدن وعده پرداخت، حق بیمه توسط بیمه گذار 
همان 30هزار تومان باقی ماند و خدمات هم همان خدمات سال 
گذشته بود. مرتضایی فرد گفت: اما امســال)1401( 15هزار 
تومان به حق بیمه که توســط بیمه گذار باید پرداخت شــود، 
اضافه شد و سهم بیمه گذار 45هزار تومان شد و بر این اساس هم 
بازنشستگان وابسته به صندوق بازنشستگی اعتقاد دارند چون 
50درصد به حق بیمه آنها افزوده شده است باید 50درصد هم 
به خدمات افزوده شود اما این مقایسه می بایست در سال1398 
انجام می شــد که بدون افزایش حق بیمه 100درصد خدمات 
افزایش یافت و با وجود اینکه دولت وقت به وعده های خود در 
پرداخت 55هزار تومان حق بیمه از سوی خود عمل نکرد فشار 
زیادی به صندوق بازنشســتگی وارد شد، اما ما در این صندوق 

همچنان خدمات مورد نظر را ارائه می دهیم.

وی توصیه کرد: بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی که یک 
بیمه اختیاری است می توانند با ثبت درخواست خود در سامانه 
پاسخگویی صندوق بازنشستگی کشــوری و یا سامانه شرکت 
آتیه ســازان حافظ، پس از دریافت کد رهگیری، شکایت خود 
را پیگیری کنند و همچنیــن می توانند به صورت حضوری هم 
مراجعه کنند که توصیه ما این است از ثبت شکایت در سامانه 

استفاده کنند.

احمد محمودزاده
معاون وزیر آموزش وپرورش

آمار تجمیعی از کل مدارس کشور مبین آن 
اســت کــه حــدود ۹۰درصــد دانش آمــوزان و 
بالغ بر ۹۸درصد همکاران در مدارس حضور 
دارند. بخشی از این افراد به علت بیماری های 
زمینه ای و بخشــی به علت کرونا و طی دوره 
نقاهــت کرونا در مدرســه حضــور ندارند که 

حدود 6 تا 7 درصد غایبان را دربرمی گیرد. 

بهروز رحیمی
معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت

قریب به یکصد هزار نیرو در وزارت بهداشت 
داریــم کــه به صــورت قــراردادی، نیــروی 
شــرکتی، طرحی اختیاری و اجباری و... در 
ســطوح تخصصی و غیرتخصصــی و فنی 
فعالیت می کنند و حدود 23۰هزار پســت 
خالی در وزارت بهداشت بالتصدی است. 

نقل قول

خانــوار بــا جمعیــت 5میلیــون نفــر 
هم اکنون تحت حمایــت کمیته امداد 

هستند.
2 میلیون و 
250 هزار

نفر از 2 میلیون و25۰هزار خانوار، زنان 
سرپرست خانوار هستند.

سری جهیزیه در سال گذشته از طریق 
کمیتــه امــداد بــه نوعروســان نیازمند 

اهدا شده است.

مســتمری مددجویــان تحــت حمایت 
کمیته امداد بــرای ســال۱۴۰۱ افزایش 

خواهد یافت.

عدد خبر

خبر

منبع: ایسنا

1 میلیون و 
300 هزار

72000

%22

سردار حسین رحیمی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ

در طــرح ویــژه برخــورد بــا واحدهــای صنفــی 
متخلف در ایــام ماه مبــارک رمضــان بیش از 
۱۴هزار واحد صنفی در ســطح پایتخت مورد 
بازدید قرار گرفتند و ۴۰7واحد صنفی که به طور 
غیرمجاز اقدام به ارائه مواد غذایی گرم کرده 

بودند پلمب شده یا اخطار دریافت کردند. 

شدت می دهد.«  به گفته این ویروس شناس، سناریوی 
پیک های ســوم، چهارم و پنجم در حــال رخ دادن 
اســت؛ البته در پیک های قبلی تیم واکنش ســریع 
وجود داشــت که به صورت فوری وارد عمل می شد 
و از مناطق پرخطر بازدید می کــرد، حاال همان تیم  
هم دیگر منحل شده اســت. ناجی در توضیح بیشتر 
درباره فعالیت ها و اقدامات مؤثــر درباره تیم واکنش 
ســریع کرونا، می گوید که این تیم به طور مســتقیم 
زیرنظر وزیر وقت بهداشت فعالیت می کرد و در دوره 
قبلی راه اندازی شــد: »من یکی از اعضــای این تیم 
بودم که در کنار ســایر متخصصــان در بخش های 
اپیدمیولوژی، ریه، عفونی و... فعالیت کردم. این تیم از 
پیک چهارم شروع شد و تا پیک پنجم هم ادامه داشت، 
اما بعد از آن دیگر فعالیتی نــدارد. در آن مدت، تیم 
واکنش سریع به استان های اراک، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، خوزستان و... سفر کرد؛ یعنی مناطقی 
که با افزایش شیوع مواجه شده بودند. در آنجا عملکرد 
بخش های اجرایی ارزیابی و تالش می شد تا وضعیت 
مدیریت شود. البته معاونت های بهداشت دانشگاه های 
علوم پزشکی هم می توانند همین کار را انجام دهند، 
اما آن زمان وزیر وقت بهداشت، تصمیم گرفته بود که 
یک تیم مجزا برای این بخش درنظر بگیرد که تشکیل 
آن مؤثر هم بود.« ناجی در ادامه می گوید که یکی از 
مشکالتی که آن زمان وجود داشت و اختالالتی در کار 
ایجاد می کرد، در اختیار قرار ندادن اطالعات الزم به 
تیم ها بود: »ما در خود وزارت بهداشت مشکل داشتیم؛ 
چرا که اطالعاتی که نیاز داشتیم به ما داده نمی شد. 
از سوی دیگر، ستاد ملی مقابله با کرونا، توصیه هایی را 
که کمیته علمی مقابله با کرونای وزارت بهداشت، به 
آنها ارائه می داد  جدی نمی گرفت و توجهی نمی کرد؛ 
البته هنوز هم چنین وضعیتی وجود دارد.« به گفته او، 
زمانی که موارد ابتال رو به رشد است، نباید تنها نظاره گر 
بود، باید به سرعت وارد عمل شد: »افزایش مراجعه های 
سرپایی به درمانگاه ها، باال رفتن موارد بستری و فوتی ها 
و... همه نشانه های شدت گرفتن بیماری است. همه 
اینها در شرایطی است که هم اکنون میزان بیماریابی و 
تست گیری به شدت کم شده و اقدام مؤثری برای باال 
رفتن تعداد شهرهای قرمز نمی شود.«  براساس اعالم 
او، هم اکنون سویه غالب همان اومیکرون است، اما این 
احتمال وجود دارد که سویه جدیدی از کشورهایی که 
واکسیناسیون شان تکمیل نشده، سرباز کند: »تا زمانی 
که ویروس در گردش است، قطعا شاهد تغییراتی در 
جهش ها خواهیم بود. این خطر بیش از همه از سوی 
کشورهایی که میزان واکسیناسیون شان پایین است، 
وجود دارد. سویه های قبلی بعد از شروع واکسیناسیون 
از این کشورها آغاز شــد؛ مثل هند، برزیل و آفریقای 
جنوبی. میــزان واکسیناســیون در آفریقای جنوبی  
تنها 24درصد است. تمام واریانت ها حاصل مناطقی 
است که واکسیناسیون کامل نشــده یا کنترل های 
غیردرمانی مثل ماسک و فاصله اجتماعی و... به درستی 

اجرا نمی شود.«
روز گذشــته علیرضا زالی، فرمانده قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونای اســتان تهران هم نســبت به جدی 
گرفتــن کرونا هشــدار داد. او از آمــوزش و پرورش 
اســتان ها خواســت تا نســبت به تهویه مناسب در 
مدارس و استفاده از ماسک اقدام کنند: »زمانی رعایت 
پروتکل هادر تهران از سوی اصناف به 80درصد رسیده 

بود، اما حاال به حدود 50درصد رسیده است.«
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