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۱۹ استان مرگ و میر صفر و یک داشتند
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت متاسفانه ۵۸ بیمار کووید-۱۹ به 
دلیل این بیماری در کشــور جان خود را از دست دادند. همچنین در این بازه 
زمانی ۲هزار و ۱۵۷ مبتال به این بیماری شناســایی شدند.به گزارش ایسنا، از 
روز ۱۲ آذر تا روز ۱۳ آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ 
هزار و ۱۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۶۴۹ 
نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و 

۱۳۱ هزار و ۳۵۶ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۵۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجمــوع جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۱۲۴ نفر رســید.در یک 
شــبانه روز، ۱۹ استان کشــور مرگ و میر صفر و یک داشته اند.خوشبختانه 
تــا روز ۱۳ آذر، ۵ میلیــون ۹۱۶ هزار و ۱۹۹ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.ســه هزار و ۲۷۸ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا روز ۱۳ آذر، ۳۹ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۶۰۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده اســت.در حال حاضر ۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۹ 
شــهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهر در وضعیت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.
همچنین بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شبانه روز ۲۷۵ هزار و ۵۶۲ ُدز 
واکســن کرونا در کشور تزریق شده است.به گزارش ایسنا، تا روز ۱۳ آذر، ۵۷ 
میلیون و ۹۹۳ هزار و ۵۴۷ نفر ُدز اول، ۴۷ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۱۷۱ نفر ُدز 
دوم و یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۴۳۹ نفر نیز ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق 
کرده اند.مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به ۱۰۷ میلیون و ۱۴۳ 
هزار و ۱۵۷ ُدز رسید.در یک شبانه روز ۲۷۵ هزار و ۵۶۲ ُدز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.

ابالغ سند آموزش های مهارتی در مدارس استثنایی
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه یکی از رویکردهای ما 
توسعه هرچه بیشتر آموزش های مهارتی است اعالم کرد که به زودی سندجامع 
آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای آماده و ابالغ خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
ســیدجواد حســینی در همایش روز جهانی معلوالن که در مجتمع نابینایان 
شــهید محبی برگزار شد ضمن گرامیداشت روز جهانی معلوالن گفت: آگاهی 
یافتن نســبت به مشــکالت معلوالن، تالش در جهت مناسب سازی جامعه و 
رفع تبعیض از جمله اهداف این روز اســت.وی افزود: از بیش از هفت میلیارد 
جمعیت دنیا، دســت کم یک میلیارد نفر دچار انواعی از معلولیت ها هستند 
که ۸۰ درصد آنها در جوامع در حال توســعه زندگی می کنند. ۱۰۰ میلیون 
کودک در حهان دچار معلولیت هســتند این در حالیســت که هشت میلیون 
فــرد دارای معلولیت در ایران ایرانی داریم. معــاون وزیر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه ســندملی ما در این عرصه، قانون جامع حمایت از معلوالن اســت 
که تصویب و ابالغ شده گفت: بزرگترین مولفه جامعه دوستدار انسان، جامعه 
دوستدار معلول است. چنین جامعه ای، جامعه ای برای همگان است و باید در 
اندیشه ساختن جامعه ای دوســتدار انسان باشیم. معلولیت یک مفهوم شکل 
گرفتنی محســوب می شــود نه مفهومی ماهوی و ذاتی. معلولیت یک مفهوم 
اجتماعی و محیطی اســت و باید یکــی از جدی ترین نگاه های روزجهانی این 

باشد که این مفهوم و نگرش را اصالح کند.
حســینی ادامه داد: در چنین جامعه ای حق برخورداری از ســالمت، فعالیت 
اجتماعی، تفریح، ســفر، گذران اوقات مطلوب فراغت، حق اشــتغال، کار و به 
ویژه حق آموزش و به مدرسه رفتن باید برای همه برابر بوده و برای تحقق این 
حقوق تدبیر و تالش شود.سازمان آموزش و پرورش استثنایی از بدو تاسیی تا 
کنون پوشــش تحصیلی را ۱۸ برابر افزایش داده است. یک هزار عنوان کتاب 
طراحی و مناســب سازی شــده و بیش از ۱۰ هزار محتوای آموزش مجازی 
ســاخته و عرضه شده است. توانمندســازی در حوزه زبان اشاره و خط بریل 
برای ۲۴ هزار معلم، اولیاء و مدیران در قالب برگزاری ۲۲۸ کارگاه انجام شده 
است. رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به اینکه همچنین 
موفق شدیم سرانه فضای آموزشی استثنایی را به ۱۱ متر مربع برسانیم اظهار 
کرد: بیش از ۱۲۰۰ مدرســه مناسب سازی شده اند و یکی از رویکردهای ما 
توسعه هرچه بیشــتر آموزش های مهارتی است. ۱۱۰۳ مدرسه هنرستانی به 
هنرجویان در قالب ۳۶ رشته آموزش می دهند. فقط در دوسال ۹۹ و ۱۴۰۰، 
۶۲ رشته هنرستانی توسعه یافته است و تالش می کنیم با آموزش های همراه 
با تولید، هرچه بیشــتر تولید مهارتی را به ســمت تجاری سازی و برندسازی 
برده و تولیدات را در معرض دید عموم و فروش قرار دهیم.وی همچنین اعالم 
کرد که به زودی ســندجامع آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای آماده و ابالغ 
خواهد شد. برای جامعه دوستدار انسان به تالش و کوششی سخت نیازمندیم. 
۷۰۰ همکار توانبخش ما خدمات توانخشــی در مدارس ارائه می دهند. طرح 
توانبخشی برون مدرسه ای نیز ارتقاء یافته و بودجه آن به بیش از ۱۰ میلیارد 

تومان در سال جاری رسیده است.

ساماندهی صنوف آالینده و مزاحم در منطقه2
سرپرست معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۲ گفت: 
همزمان با اجرای طرح  تحول نگهداشــت شهر، ساماندهی اصناف آالینده و 

مزاحمت های شغلی اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقــه ۲، علیرضا جعفری با اعالم این 
خبر گفت: در راســتای طرح تحول  نگهداشــت شــهر و ایجاد توسعه پایدار 
شــهری ،کارگاهها و مشــاغل مزاحم که فعالیت آنها همراه با آالیندگی های 
زیســت محیطی است ، عملیات شناسایی و رفع مزاحمت واحدهای صنفی با 
هماهنگی مراجع قضایی در حال اجراست.وی افزود:درهمین راستا نسبت به 
صدور اخطار وپیگیری پرونده های مشــمول بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری 
هابه اصنــاف وکارگاه های مزاحم واقع اقدام شد.سرپرســت معاونت خدمات 
شــهری  منطقه ۲ افزود: در مرحله اول به صاحبــان اصناف اخطار داده می 
شود و  در صورت نادیده گرفتن اخطاریه ها توسط واحدهای صنفی متخلف، 
این واحدها پلمب خواهندشد.وی همچنین به ساماندهی خودروهای اسقاطی 
اشــاره کرد و گفت:در این طرح با تمامی خودروهای اسقاطی که مدت هاست 
در محله ها و معابر پارک شــده اخطار جهت جمع اوری ابالغ می شود  و در 
صورت تکرار و توجه نکردن به اخطارهای شــهرداری از منطقه جمع آوری و 

به پارکینگ منتقل خواهند شد.

ضرورت ایمن سازی نقاط حادثه خیز منطقه 
۱۹ با تعامل دستگاه های خدمت رسان

جلســه شــورای ترافیک منطقه ۱۹ با محوریت افزایــش امنیت در منطقه، 
حذف نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات با حضور شــهردار منطقه، مدیرکل 
حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تهران، معاون مطالعات و برنامه ریزی ســازمان حمــل و نقل ترافیک تهران 
 ،معاون امور مناطق ســازمان تاکسیرانی و معاون حمل و نقل ترافیک منطقه

 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این جلسه که رئیس منطقه 
۲۶ پلیس فاتب، رئیس راهور منطقه و رئیس ســامانه خط ۶ اتوبوســرانی نیز 
حضور داشــتند، مهدی گلشــنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به فقدان خروجی های 
ایمن در این منطقه بر تقویت بودجه مناســب برای ایمن سازی، آرام سازی و 
مناسب سازی محورهای شریانی منطقه و افزایش نظارت بر اقدامات ترافیکی 
به منظور کاهش هزینه ها تأکید کرد.این مسئول با اشاره به بررسی مشکالت 
مهــم و اولویت دار در حــوزه ترافیکی اظهار کرد: محافظــت از جان و مال 
شــهروندان مســئولیت و هدف اصلی اقدامات ترافیکی محسوب می شود و 
در همین راســتا ایمن ســازی نقاط حادثه خیز و حل مشــکالت ترافیکی با 
تعامل پلیس راهور ضرورت دارد.گلشــنی با اشاره به اجرای طرح جایگزینی 
نیوجرســی بــا گاردریل ها در بزرگــراه آزادگان از ادامه این طرح در ســایر 
محورهای بزرگراهی این محدوده همچون شــهید تندگویان، شهید هاشمی، 
شهید کاظمی و عالمه عسگری و... خبر داد.مهدی هدایت شهردار منطقه در 
ادامه این جلســه با اشاره به احصاء مشکالت ترافیکی طی بازدیدهای میدانی 
بیان کرد: حل برخی از این مشــکالت که از درخواست های اصلی شهروندان 
اســت با هزینه کم و تعامل با ســازمان قابل حل اســت. به گفته او برخی از 
مشــکالت ترافیکی زیرســاختی بوده و نیازمند تعامل با استانداری و مدیران 
نهادهای خدمات رسان از جمله اداره برق است. ضمن اینکه ایمن سازی نقاط 
حادثــه خیز برای افزایش امنیت و کاهش تصادفــات در این منطقه ملزم به 

حضور و مشارکت دستگاه های مسئول است.

اخبار کوتاه
نام نویسندگان کودک و نوجوان را بر خیابان های تهران تحمل نکردند

دغدغه  شهرداری تهران اسم – فامیل بازی نیست؟!

خطر بازگشایی های همزمان با واریانت »ُامیکرون«

شرایط پوشش بیمه ای ورزشکاران اعالم شد

کدام واحدهای صنفی می توانند فعالیت شبانه روزی داشته باشند؟

حذف کامل دفترچه بیمه سالمت از اول دی ماه

سرویس اجتماعی – محمدحسین روانبخش: نام چهار 
نویسنده شــهیر کودک و نوجوان باالخره روی دیوار یکی 
از خیابان های فرعی تهران دوام نیاورد و شــهرداری تهران 
نگذاشت حتی ۶ ماه نام مهدی آذر یزدی، هوشنگ مرادی 
کرمانی، ثمین باغچه بان و صمد بهرنگی بر گذری در تهران 
باشــد. این نام ها البته بزرگتر از آن هســتند که بودن یا 
نبودنشــان بر روی دیوار اعتباری بــه آنها بیفزاید یا از آنها 
کم کند؛ اما انتظار این بود که همچون همه کشــورها که 
قدر بزرگانشــان را فارغ از گرایش سیاســی یا ایدئولوژیک 
می دانند و حتی گاهی میزی را که نویســنده ای در کافه 
ای روی آن نشسته حفظ می کنند، در کشور ما نیز چنین 
فضایی حاکم باشد. دریغ که چنین نبوده و اگر هم کسانی 
مثل اعضای قبلی شــورای اسالمی شهر تهران توجهی به 
ایــن کار می کننــد آنها را متهم به »اســم – فامیل بازی 
« مــی کنند و ادعا می کنند کــه آنها توجهی به مطالبات 
مردم ندارند و درگیر رفتارهای بی فایده ای )!( مثل چنین 
نامگذاری هایی هســتند.  این نگاه البته مسبوق به سابقه 
است. استاد محمدرضا شفیعی کدکنی یکبار از باب درد دل 
گفته بودند که حتی قبر »بدیع الزمان فروزانفر« استاد بی 
بدیل ادب فارسی را به یک تاجر فروخته اند و پرسیده بودند 
که » در کجای دنیا چنین واقعه ای آن هم در قرن بیستم 
امکان پذیری اســت؟« به این موضوع بیفزایید جکایت بی 
حرمتی به استاد عبدالحسین زرین کوب در برنامه بیشرمانه 
»هویت«در تلویزیون و زندانی کردن پرویز ناتل خانلری را؛ 
و آنوقت با این سابقه اصال عجیب نیست که کسانی تحمل 
نام این چهار نویســنده را بر یــک خیابان فرعی در تهران 
نداشــته باشند و با هر ضرب و زوری که شده این نام ها را 

پایین بکشند.
مخالفت با این نامگذاری البته مربوط به این روزها نیســت 
. از اولین روزهای اعالم این موضوع مخالفت ها آغاز شــد 
و در صدر این مخالفت ها مقامات فرمانداری دولت حسن 
روحانی قرار داشتند که گویا چرخشی زود هنگام برای باقی 
ماندن در دولت بعد را آغاز کرده بودند. داســتان از آخرین 
روز خردادماه آغزا شد که در جریان سیصد و سومین جلسه 
شورای شهر تهران بررسی صورتجلسه کمیسیون نامگذاری 
و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شــهر تهران در دســتور 
کار قرار گرفت حجت نظری عضو شورای شهر تهران اعالم 
کرد: کوچک یکم در منطقه ۶ به نام صمد بهرنگی با حفظ 
شماره گذاری تغییر  نام داده خواهد شد. همچنین کوچه 
سوم هم در خیابان حجاب به نام استاد مهدی آذریزدی با 

حفظ شــماره گذاری نام گذاری خواهد شد. کوچه پنجم 
مجاور خیابان حجاب به نام استاد هوشنگ مرادی کرمانی، 
کوچه هفتم در خیابان حجاب به نام استاد جبار باغچه بان، 
کوچه آزیتا در بلوار میرداماد به نام استاد رضا سیدحسینی، 
خیابان آناهیتا واقع در منطقه ۲ محله ســعادت آباد به نام 
مدیا کاشی گر، خیابان ارمغان غربی حدفاصل خیابان ماندال 
تا خیابان ولیعصر به نام اســتاد نجــف دریابندری، خیابان 
ارمغان شرقی به نام فهیمه راســتکار، خیابان حمید واقع 
در منطقه ۱ به نام محمد زهرایی نامگذاری خواهد شــد.از 
همان ا؛از معلوم بود که این نام ها حساسیت برانگیز است. 
فردای آن روز روزنامه کیهان جنگ را آغاز کرد و نوشــت: 
» کیهان نوشــت: شورای شهر تهران همچنان درگیر بازی 
اسم فامیل اســت. این دوره از شــورا که در انتخابات ۲۸ 
خرداد از ســوی مــردم تهران »نه« شــنیدند و نامزد های 
متمایل به جبهه انقالب رأی باالتری از یاران شورای فعلی 
کســب کردند، گویی قصد گرفتن انتقام از مردم را دارند. 
در جلســه روز یکشنبه شورای شــهر، تنها دو روز بعد از 
سیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری، نام یک نویسنده 
مبلغ اندیشــه های مارکسیستی را برای کوچه ای در تهران 
انتخاب کردند. هــر چند که آثار »صمد بهرنگی« به دلیل 
فضای آزاد بعد از پیروزی انقالب امکان انتشــار یافتند، اما 
جای سؤال است که چرا اعضای شورای شهر نام وی را که از 
نویسندگان محبوب گروهک های مارکسیستی بود را برای 

یک معبر انتخاب کردند. همین رفتار ها باعث سرخوردگی 
مردم از جریان حاکم بر شــورای شهر تهران شد و در دوره 

اخیر انتخابات، این گروه از مردم جواب منفی گرفتند.«
پس از آن هیات تطبیق فرمانداری تهران بیانیه صادر کرد و 
نام گذاری معابری به اسم بزرگان آموزش و ادبیات کودک 
و نوجــوان ایران ازجمله: جبار باغچه بان، مهدی آذریزدی، 
صمــد بهرنگی و هوشــنگ مرادی کرمانــی را غیرقانونی 
خواند.در همان زمان محمدجواد حق شــناس، عضو وقت 
شــورای شهر تهران، نســبت به این موضوع واکنش نشان 
داد و در تذکری خواســت هیات تطبیق برای شورای شهر 
در انجام وظایف قانونی ناشــی از اختیارات مصرح در قانون 
مانع تراشــی نکند. اما حمایت از نام گــذاری معابر به نام 
نویســندگان ادامه پیدا کرد. انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان نیز با انتشــار بیانیه ای نسبت به این ماجرا واکنش 
نشــان داد و نوشت: »انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 
نه فقط نظر ســلیقه ای هیات تطبیــق فرمانداری تهران را 
غیرقابــل قبول می داند، بلکه بر این باور اســت که چنین 
اعمال سلیقه های غیرفرهنگی، پاسخی درخور از مردم و به 
ویژه نسل جدید خواهد گرفت. تن دادن جامعه به این قبیل 
تصمیم های زیان بار، هم به شهر و مردم آسیب می زند و هم 

به هویت جمعی و منافع ملی.«
بهر حال علی رغم مخالفت ها، این نامگذاری انجام شــد و 
نام این چهار نویسنده بر چهار خیابان فرعی نزدیک کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشست اما شهرداری تازه 
تهران که حتما به زعم کیهان دنبال »اسم – فامیل بازی « 
نیست و کارهای مهمتری دارد، در هفته گذشته تابلوهای 
ایــن کوچه ها را پایین کشــید و رئیس مرکــز ارتباطات 

شهرداری تهران هم این کار را قانونی اعالم کرد.
وی با بیــان این که این مصوبه بر اســاس روال قانونی به 
فرمانداری ارسال می شود که فرهادی فرماندار وقت تهران 
به رئیس شورای شــهر یعنی هاشمی نامه می زند و اعالم 
می کند که با استناد به ماده ۹۰ قانون شوراها و همچنین 
پیگیری هیات تطبیق نامگذاری ۴ معبر به نام هوشــنگ 
مرادی کرمانی، جبار باغچه بان، مهدی آذر یزدی، و صمد 
بهرنگــی مغایر قانون تعیین می شــود، گفت: رئیس قبلی 
مرکــز ارتباطات نیز در ۲۶ تیر ماه ســال جاری طی یک 
نامه به کلیه مناطق تغییــر نامها را ابالغ می کند اما نکته 
اینجاســت که در این نامه پیوست مصوبه شورای شهر در 
مورد تغییر نامه ۴۵ معبر ضمیمه می شــود اما در نامه ای 
که رئیــس قبلی مرکز ارتباطات در اتوماســیون ثبت می 
کند نام ۴ نویســنده ای که فرمانــداری به آن ایراد گرفته 
را مســتثنی می کند اما مناطق تنها به پیوست نامه توجه 
کــرده و به محتویات داخل نامه بی توجه بودند.وی با بیان 
این که در اینجا یک اشتباه رخ می دهد و شهرداری منطقه 
۶بدون توجه به نامه و تنها بر اســاس پیوســت که مصوبه 
شورای پنجم بوده اقدام به تغییر نام معابر می کند، گفت: 
شهردار جدید بعد از انتصاب متوجه این اشتباه شده و می 
بیندکــه بر خالف نامه مرکز ارتباطــات و ابالغیه فرماندار 
این ۴ نامگذاری انجام شــده اســت که دوباره تابلوها را به 
نام قبلی بر می گرداند.هوشــنگ مرادی کرمانی، نویسنده 
معروف ایرانی و تنها فرد از این چهار نفر که در قید حیات 
اســت، در واکنش به برداشــتن نام او و سه نویسنده دیگر 
ســخنی گفته که به حق می تواند پایان بخش این گزارش 
باشــد: »دیدید ما چهارتا را رد کردند و کسی هم صدایش 
درنیامد. اگر از نســل ما، ما چهار نفر را کنار بگذارید، چه 
می ماند؟ بقیه اش کو؟ ما هرکدام ســبک و موقعیتی برای 
خود داریم که متفاوت از هم است. با توجه به اینکه شورای 
شــهر بر این مساله تاکید داشت، نمی دانم با چه مصلحتی 
قبول نکردند. پیش تر هم گفته ام من آنچه را می خواســتم 
در کتاب هایــم گفته ام، حاال چه فرقی می کند کوچه ای به 
نام من در نقطه ای از این شهر زده باشند یا نه! نمی خواستم 
که کوچه را بخرم. اصال خوب شــد که اسم من را از کوچه 

برداشته اند.«

رئیــس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: در شرایطی که واریانت 
نگران کننــده جدیدی به نام اُمیکرون شناســایی شــده، 
بازگشایی های همزمان مقداری خطرناک بوده و می تواند 
منجر به گســترش بیماری شــود.دکتر علیرضا ناجی در 
گفت وگو با ایســنا، درباره ارزیابی وضعیت بازگشایی های 
همزمان مدارس، دانشــگاه ها، مراکز فرهنگی و... با توجه 
بــه نزولی بــودن موارد بــروز کرونا در کشــور، گفت: با 
وجود شناســایی واریانت اُمیکرون به عنوان یک واریانت 
نگران کننده در جهان، نگرانی از بازگشایی های همزمان و 
در عین حال درصد پایین رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
به حق اســت. باید توجــه کرد که در حــال حاضر تمام 
کشورها شرایط شان را با توجه به شناسایی اُمیکرون تغییر 
داده اند. بســیاری از کشــورها مجددا به محدودیت های 
شدید بازگشــتند. همچنین بحث ممانعت از مسافرت در 
برخی کشــورها مجددا ایجاد شده است.ناجی گفت: البته 
درست است که از کشــورهای آفریقایی به عنوان منشاء 

اُمیکرون صحبت می کنیم، اما باتوجه به گســتردگی این 
ویروس، به طور کلی نمی توانیم روی کشور خاصی دست 
گذاشته و اعالم کنیم که ممانعت مسافرت از فالن کشور 
انجام شــود. بلکه باید برای تمام مسافرانی که وارد کشور 
می شوند، تست مجدد انجام داده و آنها را قرنطینه کنیم.
وی تاکید کرد: در عین حال بازگشــایی های همزمان هم 
در این شرایط مقداری خطرناک بوده و می تواند منجر به 
گســترش بیماری شود. وقتی که جامعه باز شده و تراکم 
ایجاد می شــود،   احتمال انتقال ویروس بیشــتر می شود. 
حال اگر واریانتی مانند اُمیکرون وارد کشور شود، باتوجه 
به اینکه واریانتی اســت که می تواند از سیســتم ایمنی و 
واکسیناســیون فرار کنــد، اصال عاقالنه نیســت که این 
اقدامات و بازگشــایی های همزمان انجام شــود. بنابراین 
باید اطالعات دنیا را مــرور کرده و خودمان هم اطالعات 
تولید کنیم. باید نظارت مان بیشــتر شده، پایش ژنتیکی 
کووید را افزایش داده و توجه بیشــتری به شرایط کووید 
۱۹ در دنیا داشته باشیم و اجازه ندهیم که اتفاقاتی که در 

پیک های چهارم و پنجم برایمان رخ داد، در پیک دیگری 
با اُمیکرون تکرار شــود.وی همچنین اظهار کرد: جدای از 
اُمیکرون، تا زمانیکه سطح واکسیناسیون مان را باال نبریم، 
 بازگشــایی های همزمان توصیه نمی شود. در حال حاضر 

باید باالی ۹۰ درصد جامعه علیه کرونا واکسینه شوند.
ناجی گفت: توصیه ســازمان جهانی بهداشت بر این است 
که درست است که در خالء اطالعاتی در زمینه اُمیکرون 
به سر می بریم،  اما یکسری توصیه ها مانند پایش بیشتر در 
کشورها، تاکید مجدد بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
شامل ماســک زدن، حفظ فاصله اجتماعی، عدم ورود به 
تجمعات و قوانین درســت و بررسی مبادی ورودی اعم از 
هوایی، زمینی و دریایی بســیار مهم است و باید بیش از 
پیش انجام شــوند.وی ادامــه داد: در عین حال عالوه بر 
این، توصیه هایی از ســوی برخی کشورها مطرح شده که 
محورش بر روی تزریق واکسن و دز بوستر است. به عنوان 
مثال برخی کشــورها اعالم کردند که تزریق دز بوستر را 
باید برای ۱۸ سال به باال عمومی کنیم و زمان تزریق آن 

را هم کاهش دهیم. زیرا هرچقدر بتوانیم سیســتم ایمنی 
را تقویت کرده و میزان آنتی بادی را باال بریم، می توانیم در 
برابر واریانت ها مبارزه بهتری داشته باشیم. جدای از اینکه 
یک واریانت چقدر می تواند از سیستم ایمنی فرار کند، اما 
در هر صورت واکسن هایمان را کامال بی تاثیر نکرده است. 
در عین حال افراد ســالمند و کســانیکه به بیماری های 
زمینه ای مبتال هســتند که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، 
فورا به دز بوستر نیاز دارند. بعد هم تکمیل واکسیناسیون 
گروه سنی باالی ۱۲ سال است که به سرعت دز دوم هم 
برای آنها تزریق شــود.وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
اهمیت تزریق دز بوستر بیشتر شده است، گفت: در عین 
حال در واکســن های مختلف بین سه تا شش ماه بعد از 
تزریق دز دوم، نیاز به تزریق دز بوســتر وجود دارد. حتی 
درباره تزریــق دز چهارم در افراد ســالمند و افرادی که 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند هم توصیه هایی مطرح شده 
است. به طوری که اعالم شده که حداقل فاصله تزریق دز 

چهارم از دز سوم، سه ماه باشد. 

سرپرست تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
با پرداخت ۴۸۰  گفت: ورزشکاران می توانند 
هزار تومان در ماه تحت پوشش حمایت های 

تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از 
سازمان تأمین اجتماعی فرهاد سلیمان منش 
سرپرست تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ 
که در حاشیه نشســت کمیته کارگروه طرح 
بیمه فراگیر خانواده ایرانی ســخن می گفت، 
گفت: ورزشکاران از جمله مربیان، بازیکنان، 
کارکنان امــور اداری باشــگاه ها از ۳ طریق 
می توانند با ارسال لیست از کارگاه ها، قرارداد 
ورزشی و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد 

تحت پوشــش حمایت های ســازمان تأمین 
اجتماعی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: ســازمان تأمیــن اجتماعی بر 
اســاس فلســفه وجودی بر خــودش افتخار 
می داند که از ورزشــکارانی که پرچم مقدس 
جمهوری اسالمی ایران را در میادین ورزشی 
به اهتزاز درمی آورند، حمایت نماید و در این 
راســتا با طرح جامع بیمه ورزشکاران سعی 
شده عالوه بر برطرف نمودن مشکالت اداری 
و تســهیل در روند بیمه و تنها با مراجعه به 
ســایت خدمات غیرحضوری یا شعب تأمین 
اجتماعــی و به صــورت خود اظهــاری و با 
پرداخت یــک نرخ انتخابــی از حمایت های 

بیمه ای بهره مند شوند.ســلیمان منش تاکید 
کرد: در سطح استان تهران بیش از ۳۳۰ هزار 
ورزشکار ســازمان یافته در رشته های مختلف 
مشــغول فعالیت هســتند کــه از این تعداد 
کمتــر از ۲۰% تحت پوشــش حمایت های 
تأمین اجتماعی قرار دارند.سرپرســت تأمین 
اجتماعــی غرب تهران بــزرگ اپیدمی کرونا 
را یک هشــدار بــزرگ به جامعــه از جمله 
ورزشــکاران و خانواده های آنان دانســت و 
گفت: بر اســاس آمار بیش از ۲۵ هزار باشگاه 
دارای مجوز مشــغول فعالیت بودند که بر اثر 
اپیدمی ویروس منحوس کرونا بیش از ۶ هزار 
باشگاه تعطیل گردید و از جمعیت ۳ میلیون 

نفری ورزشــکاران حرفــه ای و نیمه حرفه ای 
ایــن تعداد به کمتر از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر کاهش یافت که متأســفانه بیش از %۶۰ 
از کســانی که در کارگاه های تعطیل شــده 
مشــغول به کار بودند، نتوانســتند از مزایای 

بیمه بیکاری استفاده نمایند.
وی یکی از مشــکالت بیمه ورزشــکاران را 
نبود ساختار تشــکیالتی منظم در باشگاه ها 
و عقد قرارداد ها دانســت و ادامــه داد: تمام 
ورزشــکارانی که به نحــوی در مراکز دولتی 
یــا خصوصی مشــغول بــه کار هســتند و 
رابطــه کارگــری و کارفرمایی یــا به صورت 
عقــد قرارداد با تأمین اجتماعی هســتند، از 

خدمات این ســازمان بهره مند می گردند.وی 
طرح جامــع بیمه ورزشــکاران را در جهت 
برطرف شــدن مشکالت ســاختاری و عدم 
امنیت شــغلی دانست و تصریح کرد: با توجه 
به نیاز و درخواســت ورزشکاران این عزیزان 
می توانند در قالب بیمه حرف و مشــاغل آزاد 
با شغل ورزشــکار و بر مبنای ۳ اصل %۱۲، 
۱۴% و ۱۸% شــامل درمان، بازنشســتگی، 
ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان بهره مند 
غرب  اجتماعــی  تأمیــن  شوند.سرپرســت 
تهران بزرگ حداقل ســن برای بیمه شــدن 
ورزشــکاران را ۱۸ ســال و حداکثر ۵۰ سال 

اعالم کرد.

ســاعت و نحوه فعالیت واحدهای صنفی در شــهر تهران 
دارای شرایطی است که یکی از آنها اتمام فعالیت تا ساعتی 
مشــخص است، در این میان اما برخی واحدها می توانند با 
دارا بودن یکسری شرایط به طور شبانه روزی فعالیت کنند، 
موضوعی که معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی 
تهــران بزرگ دربــاره آن توضیحاتی را ارائه کرده اســت.
ســرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایســنا، درباره ساعت 
فعالیت واحدهای صنفی در شــهر تهران گفت:  ساعت کار 

صنوف در شــش ماه اول سال تا ســاعت یک بامداد و در 
نیمه دوم سال تا ۲۴ است. این موضوع البته در مورد تمام 
واحدهای صنفی نیست و به عنوان مثال ساعت کار واحدی 
مانند طالفروشی و ... متفاوت است. اما به طورکلی می توان 
گفت که تمامی واحدهای صنفی باید بحث رعایت ساعت 
خاموشی را داشته باشند.وی با بیان اینکه فعالیت بیش از 
این ساعات در شــهر تهران مواردی نظیر ایجاد مزاحمت 
برای شهروندان و ساکنان را خواهد داشت، اظهارکرد:  از این 

رو پلیس نیز در مواجهه با این واحدها برابر مقررات موجود 
عمل خواهــد کرد.معاون نظارت بــر اماکن پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ درباره اینکه آیا واحد صنفی می تواند 
مجوزی برای فعالیت شــبانه روزی دریافت کند، به ایســنا 
گفت:  این امکان برای تمــام واحدهای صنفی وجود ندارد 
و تنها واحدهای صنفی مانند داروخانه های شــبانه روزی، 
سوپرمارکت ها، تعویض روغنی و خواربار فروشی ها می توانند 

چنین مجوزی را دریافت کنند. 

مــرادی درباره شــروط دریافت این مجوز نیــز اظهارکرد:  
مالکان و متصدیــان این صنوف باید درخواســت خود را 
بــه اتحادیه بدهند و پس از آنکه مــورد تایید قرار گرفت، 
نامه ای به پلیس اماکن زده می شــود، پس از آن همکاران 
مــن در پلیــس اماکــن موضــوع را از لحــاظ امنیتی و 
انتظامــی پیگیری می کنند و اگــر تأییدیه های الزم صادر 
 شــود، مجوز فعالیت شــبانه روزی به این واحدهای صنفی

 داده می شود.

معاون بیمه و خدمات ســازمان بیمه سالمت 
با اشــاره به پیشــرفت ۸۰ درصــدی حذف 
نســخ کاغذی، گفت: قانون مجلس شــورای 
اســالمی مقرر کرده اســت که از ابتدای دی 
ماه ســازمان های بیمه گر اجــازه ندارند غیر 
از نســخ الکترونیــک مبالغی بــه مراکز ارائه 

دهــده خدمــت پرداخت کنند. بــه گزارش 
ایســنا، مهدی رضایی، گفــت: ابتدا الزم بود 
بانــک اطالعات بیمه شــدگان خــود را در 
سامانه های خود کارسازی کرده و سپس بانک 

اطالعات شــرکای کاری و قوانین بیمه ای را 
در ســامانه هایمان می آوردیــم و نهایتا ایجاد 
پایگاه های برخط و حذف دفترچه های کاغذی 
و آغاز نسخه نویســی الکترونیک که از سال 

۱۳۹۸ آغاز شــده بود در دستور کار بود.وی 
افزود: اکنون با پیشرفت میانگین ۸۰ درصدی 
در نسخ تولید شده مربوط به بیمه سالمت در 
شرایط نســبتا خوبی قرار داریم و امیدواریم 

بتوانیم قانــون مجلس را در موعــد مقرر به 
سرانجام مطلوب برسانیم.او تاکید کرد: قانون 
مجلس شورای اســالمی مقرر کرده است که 
از ابتدای دی ماه ســازمان های بیمه گر اجازه 
ندارند غیر از نسخ الکترونیک مبالغی به مراکز 

ارائه دهده خدمت پرداخت کنند.

مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــی وزارت آموزش 
و پرورش آیین نامه های ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی 
نوبت اول، نیمســال اول ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
دانش آموزان تمامی دوره هــای تحصیلی مدارس روزانه، 
داوطلبان آزاد، بزرگساالن، آموزش از راه دور و ایثارگران 
را ابالغ کرد.به گزارش ایســنا، بر اساس این بخشنامه؛ به 
منظور نظم و برنامه ریزی جهت فرایند ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی نوبت اول، نیمســال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-
۱۴۰۰دانش آموزان تمامی دوره هــای تحصیلی مدارس 
روزانــه، داوطلبان آزاد، بزرگســاالن، آموزش از راه دور و 

ایثارگران، بر رعایت نکات زیر تاکید شده است:
در مناطقــی که آموزش به شــیوه حضــوری در مدارس 
جریان دارد، ارزشیابی پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان 

به صــورت حضوری و مطابق آیین نامه های آموزشــی و 
ارزشــیابی دوره های تحصیلــی، با رعایت کامل شــیوه 
نامه های بهداشــتی انجام می گیرد.برهمین اســاس، در 
شــرایطی که امکان حضــور فیزیکی دانــش آموزان در 
مدارس روزانه به دلیل وضعیت قرمز کرونا فراهم نباشــد، 
با تایید اداره آموزش و پرورش، ارزشــیابی براساس شیوه 
نامه ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی تربیتــی دوره های 
تحصیلی در زمان شــیوع بیماری کرونا انجام می شــود. 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش آموزان مدارس 
بزرگساالن، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد، 
متقاضیان تغییر رشته، تعیین رشته، تعیین پایه و جهش 
تحصیلی در تمام دوره های تحصیلی، به صورت حضوری 

انجام خواهد شد.

اســتاندار تهران بر ضرورت تقویــت فعالیت های امدادی 
جمعیت هالل احمر در روستاهای صعب العبور و دور افتاده 

استان تهران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محسن منصوری استاندار تهران با تاکید 
بر این مهم گفت: رئیــس جدید جمعیت هالل احمر باید 
با تمرکــز بر تقویت برنامه های آموزشــی و امدادی خود 
در روستاهای صعب العبور و دورافتاده تهران بستر آرامش 
و امنیــت روانــی را برای اهالی این مناطــق فراهم کند. 
استاندار تهران با اشاره به شرایط سخت زندگی در برخی 
از روستاهای کوهستانی تهران گفت: ما در پایتخت شاهد 
زندگی مردم در روستاهایی هستیم که متاسفانه هنوز از 
داشتن جاده دسترسی مطلوب و امکانات درمانی محروم 
هســتند و تمرکز جمعیت هالل احمر بر ایجاد خانه های 

هــالل و آموزش کمک های اولیه به این جمعیت می تواند 
آنها را در رویارویی با شرایط اضطراری آماده کند.

بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، 
اســتاندار تهران در ادامــه با تاکید بر ضــرورت تقویت 
ناوگان هوایــی جمعیت هالل احمر گفــت: گرچه اغلب 
فعالیت هــای جمعیت هالل احمــر در خارج پایتخت و به 
خصوص حوزه امداد جاده ای متمرکز اســت، ما در استان 
تهــران مناطق محروم زیادی داریم کــه نیازمند دریافت 
خدمات آموزشــی و امدادی جمعیت هالل احمر اســت و 
پیرحســین کولیوند باید بــا بهره گیری از تجارب خوب و 
ارزنده خــود در حوزه بحران موجبــات بهره مندی همه 
 مناطق محروم و نیازمند از امکانات جمعیت هالل احمر را 

فراهم آورد.
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