زاکربرگ با رونمایی از چند نمونه اولیه هدستهای
واقعیت مجازی قصد دارد رقابت را سختتر کند

جریانی که هماره
از مردم جا مانده است!
جدایی مسیر ملیگرایان از مردم
زمینههاوپیامدها

آغاز فروش بلیتهای
جام جهانی قطر به دفاتر مسافرتی

هدستهای متاورس
ازرؤیا تا واقعیت
22

23

24

عددبازی

میز خبر

3بلیت بازیهای ایران در جام جهانی قطر
91میلیون و200هزار تومان قیمت خورد

پوشش بیمه برای ۵۰درصد

2هزار
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خدمت پزشکی تاکنون
به حجاج اعزامی به
مدینه ارائه شده که
شامل  ۱۳۴۴ویزیت،
 ۳۰۰مورد تزریقات،
یک مورد گچگیری،
خدماتی ازجمله کنترل
فشار خون ،پانسمان
و ...بوده است .یک
مورد هم انتقال بیمار
به بیمارستان سعودی
بهدلیل مشکل قلبی
برای یکی از حجاج انجام
شده است.

بیمهشدههانفعیندارد

نزدیک به ۵۰درصد افراد تحت پوشــش بیمه
بهدلیل نظام ناقص بیمهای کشور ،هیچ نفعی
از خدمــات بیمهها نمیبرنــد .ملک فاضلی،
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس
با بیان این مطلب به فــارس گفت« :خدمات
سازمانهای بیمهگر شــامل حال همه افراد
تحت پوشش نیســت و نباید تفاوتی در ارائه
خدمات بین سازمانهای بیمهگر وجود داشته
باشد ».فاضلی با بیان اینکه ارز ترجیحی را به
بیمههایی میدهیم که حمایت بیشــتری از
مردم داشته باشند ،تأکید کرد« :باید با حذف
ارز ۴۲۰۰تومانی خرید خدمــت از بیمهها به
شکل هدفدار باشد».

مهرتأییدبرحجیم

ب درسی
و دشواربودن کت 

۱۱میلیون

ت باالی درمان ناباروری ،آن را متوقف میکنند .دیروز وزیر بهداشت بر پوشش 90درصدی این درمان تأکید کرد
بسیاری از زوج ها بهدلیل قیم 

روز گذشــته وزیر بهداشت از
پوشش 90درصدی خدمات
گزارش
درمانــی نابــاروری خبر داد.
بهگفتــه بهــرام عیناللهی،
هماکنون 3میلیــون و 500زوج نابارور در
کشور وجود دارد؛ بنابراین از بیمهها خواسته
شــده تا هزینه درمان این افراد را پرداخت
کنند و در کنار آن ،مراکز درمان ناباروری در
استانهای مختلف افزایش پیدا کند .پیش
این در آذر سال گذشته هم ،مدیرعامل بیمه
سالمت هم چنین وعدهای داده بود .بهگفته
محمدمهدی ناصحــی ،هزینهها از حداقل
 ۵۵۰هزار تومان تا 4میلیــون و 100هزار
تومــان در بخــش دولتــی و از  ۹۷۶هزار
تومان تــا 6میلیون و 900هــزار تومان در
بخش عمومی غیردولتی و خصوصی تحت
پوشــش بیمه ســامت قرار میگیرند .بر
این اســاس زوجهای نابــارور میتوانند از
خدمات 3دوره درمان ناباروری ،یعنی ،IVF
میکرواینجکشــن IUI ،و  FETبا پوشــش
بیمهای ۹۰درصدی اســتفاده کنند .او این
را هم گفته بــود که ســال  ،99نزدیک به
100میلیارد تومان بــرای داروهای مربوط
به درمان ناباروری از ســوی سازمان بیمه
سالمت پرداخت شده است.
وزارت بهداشــت و ســازمان بیمه سالمت
از افزایش پوشــش بیمهای سخن به میان
میآورنــد ،امــا خانوادههــای در تــاش
برای درمــان نابــاروری ،از هزینههای باال

با وجــود قوانین بیمهای گالیــه میکنند.
همــه اینهــا در شــرایطی اســت کــه
در بند 3سیاســتهای ابالغــی رهبری در
حــوزه نظام ســامت که مربوط به ســال
93اســت ،بر پوشــش بیمهای هزینههای
زایمان و درمان ناباروری تأکید شده است.
درمان ناباروری ،چند؟

از روشهای زیادی بــرای درمان ناباروری
استفاده میشــود .یکی از آنها دارودرمانی
برای افزایش تخمکگذاری است .دیگری،
درمــان بــا روش آ یو یاف (  )IVFو
آییوآی ( )IUIاســت .به این روش فرایند
شستوشوی اسپرم هم گفته میشود.
میکرواینجکشــن یا ایسیاسآی ()ICSI
هم جزو روشهای دیگر به شــمار میرود.
اهدای تخمک ،رحم جایگزین ،الپاراسکوپی
و هیستروســکوپی هم در این گــروه قرار
میگیرند .بــا اینکه معاون ســازمان بیمه
ســامت قبال به اســتناد قیمتهای قبلی
اعالم کرده بود که هزینه میکرواینجکشــن
5میلیــون تومان بــدون درنظــر گرفتن
داروســت و هزینه آزمایش و پاراکلینیک
وآییــوآی 2میلیون تومــان و همچنین
آیویاف 8میلیــون تومــان اســت ،امــا
تعرفههای واقعی یعنی همانها که بیماران
به متصدیان صندوق ایــن مراکز پرداخت
میکنند ،عددهای دیگری را نشان میدهد.
تعرفه دقیقی از میــزان هزینههای درمان

ناباروری در ســالجاری وجود نــدارد ،اما
براســاس تعرفههای ســال گذشــته ،این
هزینهها از 1.5میلیون تا 30میلیون تومان
متغیر اســت و فقط محدود به انجام عمل
نهایی نمیشود و هزینههای دارو و ویزیت،
آزمایشها و رفتوآمد از شهرهای مختلف
و اقامت را هم باید به آن اضافه کرد که عدد
نهایی را بسیار باال میبرد.
در ســال گذشــته ،قیمت انجــام یکبار
آ یو یاف 10میلیــون تومــان ،قیمــت
آییــوآی ،حدود یکمیلیــون و 500هزار
تومان ،میکرواینجکشن 12میلیون تومان،
فریز کــردن تخمک یک میلیــون تومان و
دریافت تخمک اهدایی 25تــا 30میلیون
تومان بود .تعرفههای سال 1400نسبت به
99هم افزایش پیدا کــرده بود؛ بهطوریکه
مقایسه تعرفههای ســال 1400نسبت به
ســال قبل از آن ،حکایــت از افزایش 3تا
4میلیون تومانــی تعرفههــا دارد .با اینکه
مسئوالن میگویند 90درصد هزینهها تحت
پوشش بیمه اســت ،اما براساس اطالعات
موجود و گزارشهای جمعآوری شــده این
پوشش کمتر از 30درصد است .بیمه حتی
هزینههای اتاق عمــل را پرداخت نمیکند.
یکی از متقاضیان باروری «مریم» است که
میگوید سال گذشــته ،حدود 35میلیون
تومان بــرای چنــد دوره آیویاف هزینه
کرده ،اما بیمه تنها حدود 10میلیون تومان
پرداخت کــرده اســت .بهگفتــه او ،مبلغ

آیویاف برای جنین دختر و پسر متفاوت
اســت .آنها این 35میلیون تومــان را برای
جنین پســر پرداخت کرده بودنــد و برای
جنین دختــر ،میزان پرداختــی 5میلیون
کمتر است .در نهایت با وجود تمام هزینهها،
موفق به پایــان بارداری نشــد و جنین در
همان ابتدا سقط شــد .مریم 45ساله است
و به همشــهری میگوید« :پوشــش کامل
بیمهای برای این خدمات وجود ندارد؛ اگر
هم باشــد برای زنان جوانتر است؛ زمانی
که برای درمان مراجعه کردم به من گفتند
که سنم باالست و شــامل پوشش بیمهای
نمیشــود ».ضیایی ،یکی از پژوهشــگران
در حوزه ناباروری قبال گفته بود که اگر زن
باالی 40سال داشته باشد یا در ازدواج دوم
متوجه ناباروری شــود ،نمیتواند از یارانه
استفاده کند.
مرضیه ،زن دیگری اســت که 3سال پیش،
باالی 18میلیون تومان برای انجام آیویاف
هزینه کرد و موفق به بارداری شد .او حاال یک
پسر یکسال و نیمه دارد ،اما به همشهری
میگوید که بیمه پایه بخش بســیار کمی
از هزینههــا را تقبــل کرده و حتــی بیمه
تکمیلی هم حمایت زیادی نکرده اســت .او
میگوید هزینه اصلــی را از جیب پرداخت
کرده اســت .نرگس ،زن دیگری اســت که
ســاکن روســتایی اطراف گرگان است .او
خرداد سال گذشته با وجود ناتوانی مالی ،از
همسایه و فامیل ،پول قرض کرد و به تهران

آمد تا ناباروریاش را درمــان کند .بیش از
10میلیون تومان هزینه آزمایش و ویزیت و
رفتوآمدش به تهران شد ،اما وقتی قرار بود
به اتاق عمل برود ،کرونایش مثبت تشخیص
داده شــد و جراح ،عملش نکرد .او میگوید
که پس از این اتفاقــات بهدلیل اینکه دیگر
نمیتوانست هزینههای رفتوآمد و آزمایش
را پرداخت کند ،درمان را رها کرد« :هر روز
گریه میکنم ،خیلی دلم بچه میخواهد ،اما
دستمان تنگ است .هنوز قرضهای قبلی را
ندادهام و نمیتوانم دوباره برای درمان اقدام
کنم ».او میگوید برای درمان به پزشــکان
گرگان هم مراجعه کرده ،اما بخش خصوصی
تعرفههایش باالتر است« :دیگر درمان را رها
کردم .حاال هم 44ســاله هستم و نمیدانم
که باردار میشــوم یا خیر؟» ســمیه ،اهل
بندرعباس اســت .او هم درمان را نیمهکاره
رها کرده« :بــاالی 10میلیون تومان هزینه
درمان و ویزیت و بستری در بیمارستان شد،
اما نتیجهای نداشت و با شیوع کرونا ،درمان
را رها کردم .حاال هم در حال جدا شــدن از
همسرم هســتم ».او میگوید که بیمه پایه
هیچ حمایتی از این خدمات نکرده اســت.
زن دیگری هــم که برای درمــان ناباروری
اقدام کرده میگوید 30تا 40میلیون تومان
هزینه کردهانــد ،اما باروری اتفــاق نیفتاد
و بهدلیــل اینکــه دیگر از
پس هزینههــا برنمیآیند،
درمــان را رهــا کردهانــد.

تأثیر 40درصدی سوابق تحصیلی در کنکور
آموزش

مرضیه موسوی

روزنامهنگار

کنکور امســال 52ساله میشود .در آســتانه این رویداد
بزرگ آموزشی باز هم بحث و نظر درباره چند و چون حذف
این آزمون به گوش میرســد .متکی بودن نتیجه کنکور
به شرایط شــرکتکننده در آزمون تنها در چند ساعت،
ناعادالنهبودن کیفیت آموزشی در بین مدارس مختلف،
تحمیل اضطراب و اســترس فراوان به دانشآموزان برای
قبولی در کنکور و ...از این آزمون غــول بزرگی در ذهن
اغلب دانشآموزان ترســیم میکند که تا سالهای سال
ســایه ترس از آن بر زندگی داوطلبان به چشم میخورد.
این روزها با نزدیک شدن به پنجاه و دومین دوره برگزاری
آزمون کنکور در کشور ،خوب است درباره سوابق تحصیلی
دانشآموزان که مهمترین برگ برنده برای حذف تدریجی
آزمون کنکور است بیشتر بدانیم.
بحث و نظرها درباره حذف یا بقای آزمون کنکور ،سابقهای
طوالنیتر از سابقه تحصیلی دانشآموزانی دارد که امسال
برای نخســتین بار کنکور را تجربه میکنند .سالهاست
این آزمون مهــم و اثرگذار در آینده شــغلی و تخصصی
جوانان ،مورد نقدهای زیادی از طرف کارشناســان قرار

گرفته و با وجود زمزمههایی که گاه از حذف آن شــنیده
میشود ،هنوز هم کنکور غول مرحله آخر برای بسیاری
از دانشآموزان به شــمار میرود .گرچه با توجه به تعداد
ظرفیتهای دانشگاهی موجود و کیفیت متفاوت آموزش
در هریک از دانشــگاهها ،هنوز دانشآمــوزان باید برای
بهدست آوردن صندلی مناسب با هم رقابت کنند ،اما لزوم
بازنگری در نحوه برگزاری این آزمون و میزان اثرگذاری
آن در قبولی دانشآمــوزان هنوز موضوع مــورد توافق
مخالفان کنکور است .تغییر و تحوالت کنکور الکپشتی و
آهسته در حال رخ دادن است .بهطوری که بهگفته معاون
اجرایی آزمونهای سازمان سنجش کشور ،افزایش تعداد
دفترچهها و پاسخنامهها مهمترین و کلیدیترین تغییرات
کنکور امسال به شــمار میرود .حسن مروتی درباره این
موضوع گفت«:تمامــی گروههای آزمایشــی در کنکور
امسال یک دفترچه عمومی با ۱۰۰سؤال دریافت خواهند
کرد که پس از پاســخدهی به این دفترچه ،دفترچههای
اختصاصی  ۳ ،۲ ،۱و حتی  ۴را بسته به نوع گروه آزمایشی
دریافت میکنند».
معدل ،برگ برنده کنکوریها

یکی از مهمترین معیارهایی که در ســالهای گذشته به
کمک سازمان سنجش آمده تا قدمی برای حذف کنکور

باشد ،تأثیر ســوابق تحصیلی و معدل دانشآموز در رتبه
نهایی کنکور است .اثرگذاری ســوابق تحصیلی امسال با
10درصد تأثیر بیشتر خودنمایی میکند .احسان جمالی،
معاون فنی و آماری سازمان ســنجش آموزش کشور در
اینباره اعالم کرد«:تأثیر ســوابق تحصیلی داوطلبان در
کنکور امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۰درصد بیشتر
شده اســت و این تأثیر بهصورت ۴۰درصد قطعی اعمال
خواهد شد ».جمالی درباره وضعیت داوطلبانی که سوابق
تحصیلی ندارند نیز گفت« :براســاس مصوبهای که به ما
ابالغ شده ذکر شده است که تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر
۴۰درصد باشد و این سوابق در رشتههای با آزمون اعمال
شــود .اما اگر داوطلبان بهصورت کامل سوابق تحصیلی
داشــته باشــند ،این تأثیر بهصورت ۴۰درصد سوابق و
۶۰درصد آزمون خواهد بود .اما اگر هر بخشی از داوطلبان
سوابق تحصیلی الزم را نداشته باشند آن بخش از سوابق
تحصیلی به نمره کنکور انتقــال پیدا میکند .داوطلبانی
نظیر فنی حرفهای ،کاردانش یا هنر که سوابق تحصیلی
ندارند مالک عمل نمره کل کنکور خواهد بود و ۱۰۰درصد
س��ؤاالت کنکور تأثیرگذار خواهد بود ».او با بیان اینکه
معدل برای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
صرفا در رشــتههای بدون آزمون تأثیرگذار خواهد بود،
گفت«:حدود ۸۵درصد رشــتههای ما براساس معدل و

سوابق تحصیلی دانشــجو پذیرش میکند و ما مراحلی
را پیشبینی کردیم تا داوطلبــان بتوانند اصالح معدل را
انجام بدهند .اول اینکه داوطلبــان هنگام دریافت کارت
میتوانند اقدام به اصالح معــدل کنند و در زمان انتخاب
رشته نیز این امکان برای داوطلبان فراهم خواهد شد» .
نمرات داوطلبان از آموزش و پرورش در تاریخ حدود ۲۰تیر
دریافت شده و این نمرات از طریق سایت سازمان سنجش
در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
او اشــارهای هم به افزایش تعداد داوطلبان در رشتههای
علوم انسانی و کاهش چشمگیر داوطلبان رشتههای علوم
ریاضی در کنکور امسال کرد و گفت«:ما در کنکور امسال
شاهد روند افزایشی در بین داوطلبان گروه علوم انسانی
هستیم و تعداد داوطلبان گروه ریاضی طی سالهای قبل
یا ثابت بوده و يا تغییراتی در جهت کاهش تعداد داوطلبان
اتفاق افتاده و آمار نزولی داشتیم .این وضعیت آسیبهای
جدی به رشتههای علوم پایه در سنوات اخیر وارد میکند
و عمده ظرفیتهای خالی ما در گروه ریاضی است .درواقع
ظرفیت ما تقریبا تا 2.5برابر بیشتر از تعداد داوطلب این
رشته است و رقابتی که در گروه ریاضی شاهد هستیم فقط
برای رشته -محلهای پرطرفدار و در دانشگاههای خاص
صورت میگیرد .درصورتیکه در گروه علوم تجربی عکس
این اتفاق روی میدهد».
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دانشآموز در کشور
تحصیل میکنند که
بخشی از آنها همیاران
پلیس هستند.
نتیجه اقداماتی که
از ۱۰سال پیش انجام
شده ،منجر به کاهش
تعداد کشتهشدگان
و مصدومان حوادث
رانندگی در کشور شده
است .آمار کشتهشدگان
از ۲۷هزارنفر در سال۸۵
به ۱۷هزارنفر در
سالهای اخیر رسیده و
تعداد مصدومان هم از
۵۰۵هزار نفر به ۳۰۰هزار
نفر کاهش یافته که تأثیر
همیاران پلیس است.

 ۴۰درصد
اعتبارات سازمان
بهزیستی در سالجاری
افزایش پیدا کرد .بر
این اساس امسال
بودجهای خاص برای
روابطعمومیها درنظر
گرفته شده و بهکارگیری
نیروی انسانی و
بهرهمندی از تجهیزات
افزایش خواهد یافت.

30مدرسه
تولید و مهارت در
30استان کشور تا مهر
سال آینده از سوی
قرارگاه عدالت آموزشی
بنیاد احسان تجهیز
خواهند شد.مدارس
تولید و مهارت ،مدارسی
هستند که در آنها عالوه
بر مهارتهای نرم فردی
(مانندفنبیان ،تعامل
اجتماعی ،اعتمادبهنفس
و ،)...مهارتهای شغلی
و کسبوکار (ازجمله
کارآفرینی ،بازاریابی
و ،)...مهارتهای فنی و
آموزشهای متناسب با
ظرفیتها و مزیتهای
بومی منطقه نیز مورد
توجه قرار میگیرد.

دانشآموزان و معلمــان بارها درباره باالبودن
حجم کتابهای درسی ،گالیههایی را مطرح
کردهاند و حاال فرهاد کریمی ،رئیس ســابق
پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پــرورش از
انجام ۲۲پژوهش درباره کتابهای درســی
کشور خبر میدهد که نشــان میدهد حجم
کتابهای درسی باالست و محتوای آنها با توان
ذهنی دانشآموزان متناسب نیست .کریمی
در اینباره به تســنیم گفتــه« :مجموعه این
یافتهها را در سال 99در اختیار وزارت آموزش
و پرورش قرار دادیم و وزیــر وقت ،موضوع را
به ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی
ارجاع داد .اما از آنچه اتفاق افتاده خبر ندارم».
او درباره نتایج ایــن پژوهشها هم بیان کرده:
«در حوزه کتاب درسی فارسی ،ریاضی و علوم
تجربی 3سال نخست دوره ابتدایی ،وقتی نتایج
را بررســی کردیم ،معلوم شد که حجم بیشتر
کتابهای درســی باال بــود .همچنین زمان
آموزش و تقویم آموزش مدرســه با محتوای
کتاب متناسب نیســت .محتوای کتابهای
درسی هم با توان ذهنی دانشآموزان مطابقت
ندارد ،چگالی باالی مفاهیم وجود دارد و اصل
توالی در ارائه برخی از مطالب کتابهای درسی
رعایت نشده اســت ».بهگفته این کارشناس
حجم زیاد مطالب با توجه بــه کمبودن زمان
آموزش ،معلم را با کمبود وقت مواجه میکند
و از زمــان تفکر و کشــف مفاهیم از ســوی
دانشآموز کاسته میشود.

ثبتسفارشکتابهای
درسی ،از هفته آینده

ثبــت ســفارش اینترنتــی کتاب درســی
دانشآموزان پایــه اول ،هفتــم و دهم از روز
یکشــنبه آینده (5تیر) آغاز میشود .براساس
جدول زمانبندی اعالمی از ســوی ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی ،ثبــت
ســفارش دانشآموزان ورودی پایههای اول،
هفتــم و دهم از طریــق مراجعه به ســامانه
فروش و توزیــع مواد آموزشــی به نشــانی
 /https://irtextbook.irو به 2شیوه فردی
و یا گروهی قابل انجام است .کتابهای درسی
دانشآمــوزان دورههای تحصیلــی آموزش
ابتدایــی ،متوســطه دوم شــاخههای فنی و
حرفهای ،کاردانش ،رشــته معارف اسالمی و
کتابهای درسی تکمیلی دوره اول متوسطه
ویژه دانشآموزان اســتعدادهای درخشــان،
از طریق مدرســه محل تحصیــل آنان که در
ســفارش دانشآموز قید شده اســت ،توزیع
میشــود .مهلت ثبت ســفارش خرید کتاب
درسی ســال تحصیلی  ۱۴۰1-۱۴۰2برای
تمام پایهها و رشتههای تحصیلی (به استثنای
پایههــای ورودی اول ،هفتم و دهــم) هم تا
31خرداد در حال انجام بود .مدارس موظفند
هرچه ســریعتر با ورود به ســامانه فروش و
توزیع مواد آموزشــی ،نسبت به ثبت سفارش
گروهی کتابهای درسی دانشآموزان اقدام
کنند .در شیوه فردی هم والدین دانشآموزان
میتوانند با مراجعه به سامانه فروش و پرداخت
الکترونیکی هزینه بســته آموزشــی (هزینه
کتابها در ســامانه ثبت شده) مورد نیاز خود
را سفارش دهند .برای ورود به سامانه کد ملی
دانشآموز ،نام کاربری و 6رقم ســمت راست
شماره سریال شناسنامه دانشآموز ،رمز عبور
برای ورود به سامانه است.

ورودنخستینمحموله
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واکسن برکت به نیکاراگوئه

مدرسه در کشور وجود
دارد و ازجمله این
مدارس میتوان به
دولتی ،نمونهدولتی،
تیزهوشان ،مدارس
تطبیقی ،سفارتخانهها،
غیردولتی ،شاهد و
ایثارگران ،هیأت امنایی،
استثنایی ،آموزش از
راه دور ،شبانهروزی،
عشایری ،اقلیتهای
مذهبی ،خیرساز ،ورزش
و ...اشاره کرد.

نخســتین محموله واکســن برکت به کشور
نیکاراگوئه رســید و با حضور مجید صالحی،
ســفیر ایران و مارتــا ِریس ،وزیر بهداشــت
نیکاراگوئه ،به این کشــور تحویل داده شــد.
معاون ریاســتجمهوری نیکاراگوئه از ادامه
واکسیناســیون این کشــور با 200هزار دوز
واکســن کووایران برکت خبــر داد .بهگفته
مقامات بهداشتی این کشور ،هماکنون حدود
۹۳درصد جمعیت این کشــور ،دوز نخســت
و ۸۵درصد هــم دوز دوم واکســن را دریافت
کردهاند.

