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اجتماعی

اخبار کوتاه

نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
ابالغ شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامهای به واحدهای اجرایی
این سازمان در سراســر کشــور نحوه اجرای افزایش حقوق بازنشستگان در
ســال  ۱۴۰۰را ابالغ کرد.به گزارش ایسنا ،این بخشنامه در اجرای مواد ()۹۶
و ( )۱۱۱قانــون تامیناجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در شــورای
عالیکار و تصویبنامه هیات وزیران صادر شــده است.براساس بخشنامه صادر
شــده از ابتدای سال جاری تمامیمســتمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی
و بازماندگان مشــمول قانون تامیناجتماعی که تا پایان ســال  ۱۳۹۹برقرار
شــده اســت ،به ترتیب برای دریافتکنندگان تا حداقل مستمری ،به میزان
۳۹درصد و برای ســایر ســطوح باالتر از حداقل مستمری به میزان ۲۶درصد
بهعالوه مبلغ ثابت  ۲۴۸هزار و  ۳۵۵تومان افزایش مییابد.بر اساس مصوبات
شــورای عالی کار ،حداقل میزان مســتمری بازنشستگی ،ازکارافتادگیکلی و
بازماندگان ماهیانه مبلغ  ۲میلیون و  ۶۵۵هزار و  ۴۹۵تومان تعیین میشود.
مجموع آیتمهای مبلغ مســتمری ســال  ،۱۳۹۹مبلغ متناسبسازی ،ضریب
ترغیب و تفاوت تطبیق ناشــی از اجرای متناسب ســازی مرحله اول حقوق
مســتمریبگیران ،مبنای اعمال افزایش مســتمری ماده  ۹۶قانون در ســال
جــاری خواهد بود.به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه ســنواتی ســازمان
ســازمان تأمین اجتماعی کمکهای جنبی تحت عنوان حق ســنوات؛ عائله
مندی ،اوالد و همســر متکفل فرزند و همچنین کمک هزینه مسکن و کمک
هزینه تأمین معیشــت به مستمری بگیران این سازمان پرداخت میشود.حق
سنوات مازاد بر  ۲۰سال ســابقه پرداخت حقبیمه ،در سال  ۱۴۰۰به میزان
 ۵۰۰تومان به ازای هر سال سابقه مازاد بر  ۲۰سال افزایش مییابد .همچنین
به موجب بخشنامه ابالغ شــده به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی
کمکهزینه ماهانه عائلهمندی مبلغ  ۸۸هزار و  ۵۱تومان؛ کمکهزینه ماهانه
اوالد  ۱۷هــزار و  ۷۸۲تومان و کمکهزینه ماهانه همســر متکفل فرزند ۴۴
هزار و  ۲۵تومان تعیین شده است.در این بخشنامه میزان کمکهزینه مسکن
مبلغ  ۷۰هزار تومان و کمک به تامین معیشــت مستمریبگیران مبلغ ۱۲۰
هزار تومان تعیین شده است.احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات
غیرحضوری به نشــانی  es.tamin.irدر اختیار این افراد قرار گرفته اســت.
در ســال جاری عالوه بر بخشنامه افزایش ســنواتی حقوق مستمری بگیران،
بخشــنامه جداگانهای نیز به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ شده است.

بیش از  ۸۰درصد درآمدهای شهرداری
از محل منابع ناپایدار تامین میشود

رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی گفت :امروز به خاطر سوءمدیریت
و ناتوانی از اجرای طرحهایی که به درآمدهای پایدار منتهی میشود ،همچنان
بیش از  ۸۰درصد درآمدهای شــهرداری از محل منابع ناپایدار تامین میشود
و در نهایت پایتخت را با چالشهای فراوانی روبرو کرده است.بنیامین شکوهفر
در گفتوگــو بــا خبرگزاری آنا با اشــاره به اینکه کســب منابع درآمدی و
اقتصادی همواره یکی از اصلی ترین چالشهای مدیران شــهری بوده و هست
افزود :در طرح جامع ،طرح تفصیلی ،برنامههای پنج ساله اول و دوم شهرداری
و قانون شورای اســامینیز شیوههای گوناگونی برای کسب منابع درآمدی و
اقتصادی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در دهههای اخیر جمعیت شــهری در ایران آنچنان رشــد
چشــمگیری را داشته که باعث شده تا هم اینک بیش از  ۷۰درصد جمعیت
کشور در شهرها ساکن باشند تصریح کرد :عدم وجود نگاهی درست و علمیو
صحیح به منابع درآمدی مدیریتهای شهری کشور در نظام کالن اقتصادی و
تمایل به خوداتکایی مالی شــهرداریها ،موجب شده تا منابع ناپایدار مالی به
سمت درآمدهای «ناپایدار» و به ویژه از محل ساخت و سازهای شهری سوق
پیدا کند و به چالشــی جدی برای مدیریت شهری بدل شود.رئیس اندیشکده
حقوق شهری و شهروندی «سیاست خودکفایی شهرداریها» چالشی برایش
شــهرها دانست و افزود :بر طبق این قانون شــهرداریها دیگر نباید از منابع
مالی دولت اســتفاده نمایند و برعکس ،باید خودشــان فکری برای کســب
درآمدهایشــان بکنند و خودکفا باشند.شکوهفر با تاکید بر پاشنه آشیل بودن
این قانون برای شــهرداریها تصریح کرد :این قانون باعث شد تا شهرداریها
برای کســب درآمد به هر ترفندی دســت بزنند تا بتوانند از آن طریق منابع
مالی مورد نیاز شهر را تامین کنند.وی اظهار کرد :این خط مشی باعث شد تا
عمده ترین منابع درآمدی شــهرداریها و بخصوص شهرداری تهران از طریق
محلهایی مانند عوارض مازاد تراکم ،عوارض ناشــی از اجرای کمیسیون ماده
 ۱۰۰و ...که از آن بهعنوان منابعی ناپایدار یاد میشــود ،سوق پیدا کند و در
عوض راهکارهایی مانند کسب درآمد از طریق کسب عوارض حاصله از صدور
پروانههای ســاختمانی ،عوارض بر ارتباطات و حملونقل و عوارض نوســازی
خدماترســانی ،که جزء منابع پایدار درآمدی قرار دارند عم ً
ال به فراموشــی
سپرده شوند.رئیس اندیشکده حقوق شهری و شهروندی با بیان اینکه مدیران
شهری دورههای مختلف برای کاستن از سهم درآمدهای ناپایدار شهری تالش
کردهاند افزود :اما ،در عمل تاکنون کفه ترازو همچنان با اختالف قابل توجهی
به نفع درآمدهای شهری؛ سنگینتر است.

تغییر لوگوی محک به مناسبت  30سالگی

مؤسســه خیریه محک در ســیامین ســال فعالیت خود ،از لوگوی ویژه سی
ســالگی این مؤسسه رونمایی کرد .شریف نظام مافی ،مدیرعامل محک ضمن
اشاره به این موضوع که تمامیدستاوردهای محک در این سی سال در قبال
حمایت از  35هزار کودک مبتال به ســرطان و خانــواده آنها وامدار اعتماد و
مشــارکت ،نیکوکاری مردم بوده است ،این تغییر لوگو را ادای احترام به آنان
دانســت و گفت :لوگوی سی سالگی محک از جنس لوگوهای مناسبتی است.
از آنجا که لوگوی یک سازمان از هویت برند بازتاب مییابد میتواند به عنوان
یکی از عناصر ارتباطی در انتقال پیام نقش ایفا کند .اکنون بسیاری سازمانها
بــا اذعان به این موضوع ،دیگر درخصوص تغییرات لوگو مقاومت جدی ندارند
و این موضوع امروزه به امری پذیرفته تبدیل شــده که اگر با زیباییشناسی و
تخصص صورت گیرد نه تنها باعث خدشهدار شدن برند نمیشود ،بلکه پویایی
و خالقیــت در انتقــال پیام را به همراه دارد.وی ادامــه داد :بین بازطراحی و
تغییرات مناسبتی تفاوت بسیاری وجود دارد .بازطراحی زمانی رخ میدهد که
مؤسسهای لوگوی خود را ترمیم و اصالح کند و نمونه جدیدتری از آن را برای
آینده طراحی و برگزیند و یا هنگامیکه بخواهد در بزنگاه شرایط با تغییر لوگو
شــوک مثبتی به جامعه هدف خود وارد کند .لوگوی محک به عنوان بخشی
از هویت این مؤسسه ،کماکان لوگویی کارا و پویاست و پس از سی سالگی به
لوگوی اصلی باز خواهد گشــت .اتفاقا به دلیل همین پویایی اســت که امکان
ایجاد تغییرات مناســبتی در آن وجــود دارد ،بنابراین این اقدام بازطراحی به
حســاب نمیآید و برای مدت یک سال انجام شده اســت .در مورد تغییرات
مناســبتی لوگو میتوان به لوگویی اشاره کرد که بیشــتر مردم جهان آن را
دیدهاند یعنی لوگوی گوگل .یک جســت و جوی ساده به شما نشان میدهد
که این لوگو چهار یا پنج بار بازطراحی شــده اســت .این بازطراحی فرم کلی
و فونت و رنگ را عوض کرده اســت .به ازای این بازطراحیهای انگشتشمار،
گوگل تاکنون تعداد زیادی لوگوی مناسبتی عرضه کرده است.

بوستان قلمستان در شمال تهران
بوستان آسیایی میشود

بوستان قلمستان در شمال تهران با هدف ایجاد فضایی نمادین و عملکردی در
دیپلماسی شــهری ،معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمیبه بوستان آسیایی
تبدیل میشود.به گزارش روابط عمومیشــهرداری منطقه یک  ،سید حمید
موســوی شــهردار این منطقه با اعالم خبر فوق افزود :پیرو توافقات به عمل
آمده با دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی مبنی بر تغییر نام و تبدیل بوستان
قلمســتان در ناحیه هفت منطقه یک به مکانی با محوریت معرفی فرهنگ و
تمدن و تقویت همگرایی آسیایی و ایجاد فضایی نمادین و عملکردی در حوزه
دیپلماسی شهری ،نشستی با حضور نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،
معاون دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه
انســانی شــهرداری این منطقه و نماینده معاونت خدمات شــهری و محیط
زیست شــهرداری منطقه یک برگزار شد.او خاطر نشــان کرد :در این جلسه
مقرر شــد ظرف چند روز آتی در خصوص قــرارداد مطالعات و طراحی پروژه
مذکور که با تمرکز بر عناصر و مبلمانهای شــهرهای آســیایی در چارچوب
سیاستهای خارجی کالن جمهوری اســامیایران و همچنین تأکید برنامه
سوم توسعه شــهر تهران بر تقویت دیپلماسی شــهری ،اجرا میشود توسط
دبیرخانه مجمع اقدامات الزم صورت پذیرد.
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مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد

افزایش تعداد خانوارهای تک نفره زنان
سرپرست  ۱۲درصد خانوارهای ایرانی ،زنان هستند

مدیــرکل دفتر امــور حمایتــی و توانمندســازی وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس اطالعات
داشبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار در پایگاه اطالعات
رفاه ایرانیان ،حداقل  ۶۰درصد زنان سرپرســت خانوار در
ایران در گروه ســنی باالی  ۵۰سال قرار میگیرند گفت:
میانگین ســنی زنان سرپرســت خانوار تغییــر کرده و به
 ۵۵ســال رسیده اســت.به گزارش ایســنا ،مریمالسادات
میرمالکثانی در پیشنشســت هشتم همایش ایران  ۱۴با
عنوان «مروری بر چگونگی تشــکیل پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان (چالشها ،فرصتها و کاربســتها)» که به همت
موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد درباره
طراحی و پیاده سازی داشــبورد اطالعات زنان سرپرست
خانــوار در پایگاه اطالعــات رفاه ایرانیــان توضیح داد و
گفت :این داشــبورد به عنوان یکی از مصادیق استفاده از
دادههای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مطرح اســت که از
سوی معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام
شده است.
وی افزود :در بند ت ماده  ۸۰برنامه ششــم توسعه وزارت
رفاه و معاون زنان ریاست جمهوری مکلف شده اند برنامه
توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار را تدوین کنند که
مســئولیت کمیته آمــار و فناوری اطالعات بــه معاونت
رفاه وزارتخانه ســپرده و قرار شــد برای تدوین این طرح
پنــج زیرکمیته ایجاد شــود.مدیرکل دفتر امور حمایتی و
توانمندســازی وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان
اینکه بر همین اســاس بررســی کردیم که اگر بخواهیم
طرحی تدوین کنیم باید تحلیلی از وضعیت موجود داشته
باشــیم گفت :البته این گفته به این معنی نیست که هیچ
تحلیلی نداشــتیم ،بلکه گزارشــات پراکنده بود .عالوه بر
این میخواســتیم برای اولین بــار از اطالعات پایگاه رفاه
ایرانیان اســتفاده کنیم .جمع آوری دادهها در بخشهایی
بــا چالش مواجه بود و برای پرکــردن این خالء از منابعی
برای داشبورد استفاده کردیم که جداول سرشماری نفوس
و مسکن طی  ۲۰سال و آمار طرح هزینه درآمد خانوار در

سال  ۹۷و اطالعات پایگاه رفاه از این جمله بودند.
میرمالــک ادامه داد :شــاخصهای اولیه را احصاء و نهایی
کردیم ۵۱ .شــاخص اصلی داشــتیم کــه در پنج طبقه
جمعیتی ،اجتماعی ،ســامتی ،اقتصادی و حقوقی تقسیم
و بر آنها متمرکز شــدیم .داده پردازی در محورهای بیان
شده انجام و روند  ۲۰ساله دادهها بررسی شدند .اطالعات
به دســت آمده نشان داد که سرپرســتی بالغ بر ۳میلیون
خانوار یعنی  ۱۲.۷درصد کل خانوارها برعهده زنان بوده و
شش میلیون و  ۱۸۹هزار و  ۵۶نفر از جمعیت کشور تحت
سرپرســتی زنان بوده و تعداد خانوار زن سرپرست از یک
میلیون در سال  ۷۵به  ۳میلیون در سال  ۹۵رسیده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش میانگین بعد خانوار یکی دیگر
از مسائلی بود که در بررسی شاخصها با آن مواجه شدیم
گفت :تعداد خانوار تک نفره زنان بیشتر شده و بعد خانوار
از ســه به دو کاهش یافته بــود .همچنین تغییرات درصد
خانوار زن سرپرســت شهری و روستایی نشان میدهد که

از  ۸.۶درصد در ســال  ۷۵به  ۱۲.۵درصد در سال  ۹۵در
مناطق روســتایی و از  ۸.۳به  ۱۲.۷در سال  ۹۵در مناطق
شهری رسیده است.
مدیــرکل دفتــر امور حمایتــی و توانمندســازی وزارت
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی ادامــه داد :حداقل  ۶۰درصد
زنان سرپرســت خانوار در ایران در گروه ســنی باالی ۵۰
ســال قرار میگیرند .میانگین سنی زنان سرپرست خانوار
تغییر کرده و به  ۵۵ســال رسیده اســت و این ایده را به
سیاســت گذاران حوزه میدهد که فقط روی مشــکالت
زنانگی بودن فقر نباید فکر کرد و باید روی ســالمند بودن
آنها نیز اندیشــید و روی توانمندسازی سالمندان هم کار
کرد.میرمالک با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان
 ۷۰درصد زنان سرپرســت خانوار زیر  ۴۰سال سن دارند
گفت :سیســتان و بلوچستان و اســتانهای مرزی شرقی
دارای بیشــترین آمار زنان سرپرست خانوار زیر  ۱۸سال
است .میانگین کشــوری زنان سرپرست خانوار در سنین

 ۱۸تا  ۳۵ســال ،حدود  ۱۱درصد است که در سیستان و
بلوچســتان  ۲۶.۳درصد است.وی همچنین به تفاوت بین
تعریف زن سرپرست خانوار در مرکز آمار و پایگاه اطالعات
رفاه ایرانیان اشاره کرد و گفت :در مرکز آمار گفته میشود
زن سرپرســت خانوار کســی اســت که امر سرپرستی به
او اطــاق میشــود و وظیفه و مســئولیت تامین معاش
خانــواده را دارد و با این تعریف ســه میلیون و  ۴۰۰هزار
زن سرپرست خانوار داریم .اما تعریف پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان این اســت که کسی که یارانه بگیر است یا همسر
ندارد یا فوت شــده یا طالق گرفته یــا ازدواج نکرده و از
خانواده جدا شده است در این گروه قرار میگیرد .بنابراین
یک تفاوت آماری داریــم و آمار پایگاه رفاه حدود  ۷۰۰تا
 ۸۰۰هزار نفر باالتر از تعداد دادههای مرکز آمار است.
مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی افزود ۷۸۱۸ :نفر از زنان سرپرســت
خانــوار دچار معلولیت هســتند .از هر ده زن سرپرســت
خانوار معلول یک نفر باالی  ۵۰ســال سن دارد .وضعیت
سواد زنان سرپرســت خانوار نیز نشان میدهد که نیمیاز
زنان سرپرســت خانوار بی سواد هستند .یک سوم از زنان
سرپرســت خانوار باســواد نیز تحصیــات ابتدایی بودند.
شکاف بزرگی میان نرخ باســوادی زنان سرپرست خانوار
روستایی و شهری وجود دارد.میرمالک با اشاره به پوشش
زنان سرپرســت خانوار توســط نهادهــای حمایتی گفت:
از هر دو خانوار زن سرپرســت یک خانوار تحت پوشــش
نهادهایی حمایتی اســت .کمیته امداد باالترین سهم را در
حمایت از زنان سرپرســت خانوار دارد و بیشترین حمایت
همان پرداخت مســتمری اســت و  ۴۴درصد خانوار زنان
سرپرست مســتمری دریافت میکنند.وی به رصد فقر در
زنان سرپرســت خانوار اشاره کرد و گفت :در سال  ۹۷در
مناطق شهری  ۳۳.۴درصد خانوارهای زن سرپرست جزو
خانوار فقیر بودند که  ۲.۷برابر خانوار مردسرپرست است و
این آمار در مناطق روستایی هم  ۳.۱برابر بیشتر از خانوار
مردسرپرست است.

وزیر بهداشت اعالم کرد

مردم خودسرانه برای واکسن به مراکز نروند

وزیر بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای مهار
خیز چهارم کرونا در کشــور ،آخرین وضعیت این بیماری
و همچنین روند واکسیناسیون علیه کووید را توضیح داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســعید نمکی در گفتگوی زنده
تلویزیونی گفت :پیش از گرفتاری سراسری ما چند روش
را انتخــاب کردیم؛ اوال به همه اســتانها ابالغ کردیم که
بیماران الکتیو و غیراورژانســی بستری نکنند ،تختهای
کافی داشته باشیم ،اکسیژنســاز و تخت به اندازه کافی
اضافــه کنند .به طوری که حدود  ۶۶اکسیژنســاز را به
سراســر کشور در طی دو هفته فرســتادیم .کلینیکهای
سرپایی را که بخش بهداشت به عنوان یکی از مقتدرترین
بخشهای ماست ،توانست به عنوان فیلتری عمل کند که
از ســرریز بیماران به بیمارستان جلوگیری کند .در عین
حال بستری موقت را راهاندازی کردیم که  ۱۵۰هزار بیمار
با بســتری موقت داروی ضدویــروس دریافت کردند .در
حالی که باید  ۱۵۰هزار تخت را  ۱۰روز اشغال میکردند
و ایــن در حالی بود که کل تختهای ما  ۱۴۰هزار تخت
بود و اگر قرار بود این افراد را پذیرا شــویم ،چه مشــکلی
را در ســرریز بیماران بیمارستانی داشــتیم.نمکی ادامه
داد :قولی که دادم مبنی بــر اینکه اجازه نمیدهیم هیچ
بیماری پشت در هیچ بیمارســتانی سرگردان شود ،علی
رغم هولناکی موج ســنگین ویروس انگلیسی ،خدا کمک
کرد و شــرمنده مردم نشدیم .وی گفت :در  ۳۱فروردین
نقشه کشور سراسر آتش و قرمزی بود ،اما به لطف خداوند
به تدریج بهتر شــد و در  ۲۵اردیبهشت ماه میبینیم که
عمده مناطق کشور از وضعیت قرمز درآمدند و این نشان
از یک کار گسترده تیمیو مدیریتی حسابشده است که
توانست  ۳۰۱شهر قرمز را در  ۳۱فروردین به سه شهر قرمز
در  ۲۵اردیبهشت ماه تقلیل دهد و این از افتخارات نظام
سالمات ماست.وزیر بهداشت با اشــاره به واکسیناسیون

علیه کرونا در کشور ،گفت :ما واکسیناسیون را برای همه
گروههای هدف طبق ســند ملی دنبــال میکنیم .من از
مردم خواهش میکنم که هرگز در زمینه واکســن بدون
اطالعیههای ما که رسما اعالم میشود ،به مرکزی مراجعه
نکنند .گروههای سنی را از طریق اطالعیه اعالم میکنیم
و با یک پیامــک عزیزان را به مراکــز فراخوان میدهیم
و افرادی که پرونده ســامت ندارنــد ،راهنمایی میکنیم
که چگونه در ســامانه ما ثبت نام کننــد.وی تاکید کرد:
اگر کســی از گروه سنی از تزریق واکسن جا ماند ،به این
معنی نیست که دیگر برایش نمیزنیم ،بلکه همه افرادی
که از گروههای ســنی قبلی باقی ماندند ،حتما برایشــان
واکســن تزریق میکنیم .اولویت اول ما  ۸۰ســال به باال
بود ،االن افراد  ۷۵سال به باال را شروع کردیم .ضمن اینکه
برای افراد  ۸۰ســال به باالیی که باقی ماندهاند ،برایشان
واکســن تزریق میکنیم و به تدریج پیش میرویم.نمکی
گفت :انشاءاهلل گروه هدفمان را که افراد باالی  ۶۰سال
و بیمــاران خاص و صعب العالج را تا اواخر خرداد و اوایل
تیر مــاه این  ۱۳تا  ۱۴میلیون نفــری را که عامل اصلی
بســتری و مرگ و میر در بیمارســتانها هستند ،بتوانیم
واکســینه کنیم و بعد سراغ ســایر افراد رویم.وی تاکید
کرد :برخی از جوسازیها برای تشویش اذهان مردم عزیز
مطرح میشــود ،ماننداینکه واکســن وارد میشود ،اما به
موقع تزریق نشــده و در بازار آزاد فروخته میشــود .این
یک کذب  ۱۰۰درصد محض اســت .ما از طریق ســامانه
وزارت بهداشــت میتوانیم حتی در ســطح یک روستا از
یک شهرســتان در یک خانه بهداشــت رویم و مشخص
کنیــم که امروز در آنجا چند واکســن تزریق کردند ،چه
کســانی واکسن زدند و توســط چه کسانی تزریق شده و
کد ملی فرد دریافت کننده و کد واکسنی که تلقیح شده
را داریم و امکان چنین سوءاستفادهای مطلقا وجود ندارد.

وزیر بهداشت گفت :ممکن اســت در روزهای اول برخی
افراد جابجا واکسن تزریق کردند که برخورد بسیار شدید
و غلیظ کردیم و این پدیده رفع شد .خواهشم از مردم این
اســت که به این اظهارات بی ربط گوش ندهند و بدانند
که فرزندان ما در نظام سالمت ،امانت داران دقیقی برای
حفظ بیتالمال و دفاع از سالمت مردم هستند.وی گفت:
ما به عنوان یک رکورد جدید  ۱۶۲هزار واکســن در ۲۴
ساعت تزریق کردیم و انشــاءاهلل رکوردهای باالی ۳۰۰
هزار تا را در روزهای آینده انجام خواهیم داد.
بازگشایی سامانه ثبتنام واکسن برای  ۷۵سالهها
احتماال پایان هفته
رئیس مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشت توضیحاتی
درباره نحوه فراخوان واکسیناســیون برای سالمندان ۷۵
ســال به باال توضیح داد و گفت :تا آخر هفته افراد دارای
پرونده الکترونیک سالمت واکســینه میشوند و احتماال
پایان هفته برای جاماندگان ،ســامانه ثبت نام بازگشایی
خواهد شــد .دکتر جعفرصادق تبریــزی در گفتوگو با
ایسنا ،ضمن اشــاره به آغاز واکسیناسیون سالمندان ۷۵
ســال به باال از دیــروز ،درباره نحوه ثبت نام ســالمندان
در ســامانه  salamat.gov.irگفــت :تنها کافی اســت
ســالمندان وارد به سامانه شده و کد ملی و شماره تماس
خود را ثبت کنند .شماره تلفن اعالم شده باید به گونهای
باشــد که ما بتوانیم با آن تماس برقــرار کنیم ( تلفن یا
پیامک) و الزاما نیازی نیست خط تلفن به نام خود سالمند
باشــد.وی درخصوص زمان بروز رسانی سامانه برای ثبت
نام افراد  ۷۵سال به باال ،تصریح کرد :پس از اینکه پیامک
برای کســانی که لیســت آنها را داریم ارسال شد و برای
واکســن فراخوان شــدند و آمدند ،آن وقت سامانه برای
ثبت نام مابقی کســانی که در لیست نبودند آغاز میشود.
یعنــی فعال تنها افراد باالی  ۸۰ســال میتوانند ثبت نام

کننــد و احتمــاال از آخر این هفته  ۷۵ســال به باال هم
بتوانند در سامانه ثبت نام کنند.تبریزی ادامه داد :تا شنبه
شب  ۶۷هزارنفر از طریق سامانه  salamat.gov.irثبت
نام کردند که تزریق واکســن برای حــدود  ۲۷هزار نفر
از آنها انجام شــد ،حدود  ۱۴۹۰۰نفر نوبت دهی شــدند
و پیامک برایشــان ارسال شده اســت .باالی  ۵۰درصد (
 ۳۴هزار نفر) کســانی که در ســامانه ثبــت نام کردند از
تهران بزرگ هســتند .جمعیت سالمندان باالی  ۸۰سال
کشــور حدود یک میلیون و  ۱۶۰نفر است و از این تعداد
تا روز شــنبه حدود  ۷۵۰هــزار نفر یا  ۶۵درصد واجدین
شرایط را واکسینه کردیم که درصد و پوشش خوبی است
و امیدواریم این میزان پوشش به باالتر از  ۷۰یا  ۷۵درصد
برسد.وی با اشاره به آغاز واکسیناسیون افراد  ۷۵سال به
بــاال از دیروز ،اظهار کرد :جمعیت این گروه ســنی ( ۷۵
تا  ۷۹ســال) در کشــور حدودا  ۹۳۰هزار نفر هستند و
دیروز صبح اول وقت آمار را بررســی کردم و حدود ۱۳۰
هزارنفر فرد  ۷۵ســال به باال واکســن دریافت کردند .ان
شاءهلل تا آخر هفته افراد دارای پرونده الکترونیک واکسینه
میشــوند و احتماال آخر هفته برای جاماندهها ســامانه
بازگشــایی خواهد شــد.وی در ادامه تاکید کرد :مراکز ما
محدودیــت تعداد تزریق روزانه ندارنــد؛ البته چون هنوز
واکسن به تعداد کافی به دســتمان نرسیده بود مقداری
با احتیاط حرکت میکردیــم ولی امروز صبح حدود یک
میلیون واکسن و امشب هم  ۱.۵واکسن دریافت میکنیم
و به این طریق واکسیناســیون را انجام میدهیم .مجددا
چهارشــنبه این هفته و هفته آینده هم حدود  ۲میلیون
واکســن به دستمان میرســد که گروههای سنی بعد را
هم پوشــش میدهد.وی در خاتمه افزود :تاکنون سامانه
 salamat.gov.irهیچ مشــکلی نداشته است و به کار
خود ادامه میدهد.

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران:

طبق معیارهای درمان ،وضعیت کرونا در تهران هنوز قرمز است
معاون درمان ســتاد کرونا استان تهران با اشاره به کاهشی
شدن روند بیماری در کشور ،گفت :با وجود کاهش حدود
 15درصدی بار بیماری در هفته اخیر ،اما وضعیت بیماری
در تهران هنوز بر اساس معیارهای درمان قرمز است.دکتر
نادر توکلی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه وضعیت
بیمــاری در تهران هنوز بر اســاس معیارهای درمان قرمز
است ،گفت :البته در هفته اخیر حدود  ۱۵درصد کاهش بار
بیماری را شاهد بودیم و در بخش بیماران سرپایی هم روند
کاهشــی داریم که این موضوع خبر خوبی است زیرا سبب
میشــود در روزهای آتی تعداد موارد بســتری هم کاهش
یابد.وی افزود :تعداد بستریهای ما از روز  ۲۳اردیبهشت تا
 ۲۴اردیبهشت  ۱۰۹۱نفر بوده است که نسبت به روز قبل
 ۱۵درصد کاهش یافته اســت .موارد بســتری سرپایی در
حوزه درمان  ۶۳۰۰نفر و در حوزه بهداشت  ۱۵۰۰نفر بوده
است .تعداد کل بستریها نیز  ۷۱۳۰نفر است که کماکان
باال اســت .آخرین آمار مرگ و میــر کرونایی در تهران از
پنجشــنبه تا جمعه نیز  ۸۴نفر گزارش شده است.توکلی
درباره شــرایط بیماری در روزهای آتی ،تاکید کرد :شرایط
به شــکل مختصری آرام میشود ،اما اگر رعایت پروتکلها
بــه دقت صورت نگیــرد و محدودیتها به درســتی اجرا

نشود ،در  ۲هفته آینده امکان اینکه روند کاهشی بیماری
تدریجی شــود ،وجود دارد .اگر با روند مشخص و درستی
پیش برویم ظرف دو هفته آینده کاهش بار بیماری بیشتر
خواهد شد.وی درباره علت کاهشی شدن روند آمار بیماری،
بیان کرد :این موضوع وابسته به سیر اپیدمیبیماری است
و به موضوعات دیگر مرتبط نیســت ،همه جای دنیا چنین
است .وقتی اپیدمیموج ایجاد و فشار زیادی ایجاد میکند،
زنجیــره انتقال ویروس افزایش مییابد و ســپس به مرور
روند کاهشی میشــود.وی درباره احتمال بروز موج پنجم
بیماری ،گفــت :این احتمال با وجود بروز گونههای جهش
یافته بیمــاری کامال محتمل اســت.توکلی درباره رعایت
پروتکلهای بهداشتی در جریان ثبت نام داوطلبان ریاست
جمهوری در وزارت کشــور و عدم رعایت فاصله اجتماعی
میان خبرنگاران و عکاسان ،اظهار کرد :متاسفانه این مشکل
در روزهای اخیر مشاهده میشود .از سوی دیگر در جلسه
ستاد استانی پیرامون برگزاری انتخابات موضوعاتی مطرح
میشود و قطعا پیشنهادات مشخصی خواهیم داشت ،قاعدتا
با توجــه به تعدد مراکز و صندوقهــای رایگیری ،امکان
رعایت پروتکلها و نظارتها وجود خواهد داشت.وی درباره
وضعیت تامین دارو و درمان بیماران ،افزود :کماکان مصرف

داروی رمدسیویر به دلیل فراگیری استفاده در کلینیکهای
سرپایی باال است .در حال حاضر روندی را دنبال میکنیم
که فقط در بیمارستانها از این دارو استفاده شود .از طرفی
با کاهش موج بیماری مشکل کمبود مقطعی این دارو هم
ت هم در
رفع شده است .از نظر اکسیژن رسانی و تعداد تخ 
حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد .بیماران همچنین از
طریق سامانه  ۶۰۷۰در اســتان تهران جایابی میشوند و
بــه نزدیک ترین مرکز درمانی از محل ســکونت که تخت
خالی داشته باشد ،ارجاع داده میشوند.معاون درمان ستاد
کرونای استان تهران با اشاره به نزدیکی برگزاری امتحانات
حضــوری پایه نهم و دوازدهم ،تصریح کرد :اســتاندارهای
الزم به مراکز ابالغ شده است و هیاتهای نظارتی بهداشتی
هم روند اجرای پروتکلها را بررســی میکنند و والدین و
دانشآموزان در این زمینه دغدغهای نداشته باشند.
 ۳۰۳فوتی جدید کرونا و شناسایی  ۱۱۲۹۱بیمار
دیگر در کشور
بنابر اعالم روابط عمومیوزارت بهداشــت ،طی یک شبانه
روز  ۳۰۳بیمار کرونا در کشــور جــان خود را به دلیل این
بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا و بنابر اعالم مرکز
روابط عمومیو اطالع رســانی وزارت بهداشــت تا روز ۲۶

اردیبهشــت ،یک میلیــون و  ۸۹۹هــزار و  ۲۲نفر ُدز اول
واکســن کرونا و  ۳۷۰هزار و  ۷۳۱نفر نیز ُدز دوم را تزریق
کرده اند و مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به دو
میلیون و  ۲۶۹هزار و ُ ۷۵۳دز رسید.از روز  25اردیبهشت
تا روز  ۲۶اردیبهشــت  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۱۱ ،هزار و  ۲۹۱بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناسایی شد که هزار و  ۷۸۷نفر از آنها بستری
شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و
 ۷۵۱هزار و  ۱۶۶نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ساعت،
 ۳۰۳بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جــان باختگان این بیماری به  ۷۶هزار و  ۹۳۶نفر رســید.
خوشــبختانه تا روز  ۲۶اردیبهشت ،دو میلیون  ۲۲۶هزار و
 ۱۲۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شده اند.پنج هزار و  ۳۳۷نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قــرار دارند.تا روز  ۲۶اردیبهشــت ۱۸ ،میلیون و  ۱۸هزار
و  ۸۷۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
اســت.در حال حاضر  ۳شهر کشور در وضعیت قرمز۲۶۲ ،
شــهر در وضعیت نارنجی ۱۸۳ ،شهر در وضعیت زرد قرار
دارند.

دریافت وجه برای ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع
معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید
بر اینکه هرگونه مشــارکت برای تامیــن هزینه مدارس
داوطلبانه اســت و بــه هیچ وجه اجباری نیســت گفت:
دانش آموزان مدارس دولتی مجبور نیســتند مبلغی برای
ثبــت نام بپردازند و فقط هزینــه بیمه حوادث و کتاب را
میپردازند.به گزارش ایســنا ،رضوان حکیم زاده با اشاره
به ابالغ دستورالعمل اجرایی ثبت نام مدارس اظهار کرد:
بر اســاس آیین نامه تنظیمی ،مدارس دولتی و غیردولتی
هرکــدام براســاس ضوابط خود اقدام بــه ثبت نام دانش
آموزان میکنند.
وی افزود :هرگونه مشــارکت بــرای تامین هزینه مدارس
داوطلبانه اســت و به هیچ وجه اجباری نیســت .بنابراین
دانش آموزان مدارس دولتی مجبور نیســتند مبلغی برای
ثبــت نام بپردازند و فقط هزینــه بیمه حوادث و کتاب را

میپردازند.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
با بیان اینکه مشــارکت داوطلبانه خانوادهها ،بعد از سال
تحصیلی امکان پذیر اســت گفــت :مدارس خاص دولتی
هم همینگونه اســت و دانش آموزان باید بر اساس نتایج
آزمونها ثبت نام شــوند و بتوانند بعد از شــروع ســال
تحصیلی پرداختهایی که برعهده شــان اســت را انجام
دهند.حکیم زاده افزود :مطابق مصوبات شــورای نظارت
مرکزی مدارس غیردولتی ،این مدارس نیز موظف هستند
شــهریه اصلی را در معرض دیــد خانوادهها قرار دهند و
میتوانند هزینــه ثبت نام را از دانش آموزان بر اســاس
دستورالعمل دریافت کنند.
به گزارش ایسنا ،ثبت نام مدارس برای سال جدید به جز
پایه یکم ابتدایی ،به صــورت غیر حضوری و الکترونیکی
در سامانه پادا به نشــانی  http://pada.medu.irانجام

خواهد شــد و زمان ثبت نــام دورههای مختلف تحصیلی
بر اســاس ضوابط و مقررات مربوطه در سامانه سیدا اعالم
خواهد شد .ثبت نام میان پایهها به صورت خودکار انجام
میشود و دانش آموز در پایه باالتر در همان مدرسه ثبت
نــام میگردد و نیــازی به مراجعه دانش آمــوز یا اولیای
آنها به مدرســه نیست.براساس دستورالعملل ابالغی وزیر
آمــوزش و پرورش ،برگــزاری آزمــون ورودی ،مصاحبه
و تعیین شــرط معدل برای ثبت نام دانــش آموزان و با
توجــه به رایگان بــودن ثبت نام و عــدم اجبار در بحث
مشــارکتهای مردمیدریافت هر گونه وجه (به جز وجوه
مربوط به بیمه حوادث و کتابهای درسی) در زمان ثبت
نام مجاز نیست.دریافت وجوه اختیاری مربوط به کمکهای
مردمی ،فعالیتهای فوق برنامه ،ســرویس ایاب و ذهاب،
لباس فرم ،لباس کارگاهی ،با هماهنگی و موافقت انجمن

اولیاء و مربیان مدرســه و با رعایت سایر قوانین و مقررات
بعد از شروع سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود.
همچنین مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام صرفا مجاز
به اخذ شــهریه مصوب (برنامه هفتگی مصوب شــورای
عالی آموزش و پرورش و فوق برنامه درســی) میباشــند
و دریافت هزینه خدمــات از قبیل تغذیه بین روز ،لباس
متحدالشــکل ،ایاب و ذهاب و هزینه تشکیل کالسهای
تابستانی و فعالیت غیردرســی از اولیای دانش آموزان با
هماهنگی و موافقــت انجمن اولیاء و مربیان مدرســه و
کسب موافقت شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی
منطقه  /ناحیــه در زمان مقرر امکان پذیــر خواهد بود.
اســتفاده از خدمات مذکور کامال اختیاری بوده و دریافت
هرگونــه وجهی تحت ایــن عناوین در هنــگام ثبت نام
ممنوع است.

