
ي�ك ش�ركت دانش بني�ان موف�ق ش�ده تا 
فرايند طراحي كش�تي را بومي س�ازي كند. 
تاكنون در اين زمينه به دو غول كشتي سازي 
جه�ان يعن�ي كره  جنوب�ي و آلمان وابس�ته 
بوديم ك�ه اكن�ون از اي�ن وابس�تگي خارج 
ش�ديم. پيش از اين، محققان كش�ورمان در 
س�اخت كش�تي هم به خودكفايي رس�يده 
بودن�د و بي�ش از 800 قطع�ه از كش�تي و 
توليد كش�تي غ�ول پيك�ر نيز بومي س�ازي 
ش�ده بود. ح�اال ديگر پ�س از قطعه س�ازي 
ب�ه س�اخت و طراحي كش�تي رس�يده ايم. 

فناوري بخش ه��اي مهم كشتي س��ازي فقط 
در اختي��ار ش��ركت هاي بزرگ��ي اس��ت كه 
زيرساخت هاي اين صنعت را در اختيار دارند. با 
اين وجود محققان ايراني تعويض بدنه و قطعات، 
موتورسازي، تعمير موتور و تعميرات كاربردي 
را به صورت كامل در داخل كشور پياده سازي 
كرده اند و حاال دان��ش طراحي هم به آن اضافه 

شده  است. 
  ساخت رادار كش�تيراني بهتر از نمونه 

خارجي
بومي سازي صنعت كشتي سازي در سال هاي 
اخير با وجود تحريم ها ش��دت گرف��ت. در دو 
س��ال اخير نزديك به 200 ش��ناور كوچك و 

بزرگ، اليروب ، يدك كش  و آتش خوار  تمامي 
قطعاتشان توس��ط ش��ركت هاي دانش بنيان 
و توليدكنندگان داخل كش��ور تعمير و نصب 
شده است. در طول سه سال گذشته تعميرات 
اساسي و زيرآبي شناور هاي ايراني در كارگاه هاي 

تعميراتي داخلي انجام شده است. 
س��اخت تجهي��زات مخابرات��ي مرب��وط ب��ه 
كشتيراني هم از يك سال و نيم پيش آغاز شد 
و محققان دانشگاه صنعتي ش��يراز اواخر سال 
1398 نخستين رادار را در حوزه مخابراتي در 
بندرعباس نصب كردند كه به صورت كامل قابل 

رقابت با سازندگان خارجي است. 
  طراحي مناسب با سيستم صيد كشور

در همين راستا يك شركت دانش بنيان ايراني 
موفق ش��ده تا فراين��د طراحي كش��تي را در 
داخل كشور بومي سازي كند. مدير عامل اين 
شركت دانش بنيان به خبرگزاري تسنيم گفت: 
كشتي سازي يكي از صنايع استراتژيكي است كه 
با توجه به گستردگي مرزهاي دريايي و اهميت 
حمل و نقل درياي��ي، از مزيت هاي فراواني در 
كشور ما برخوردار اس��ت. براي سال ها، فرايند 
طراحي كشتي در كش��ورهايی مانند آلمان و 
كره جنوبي انجام مي گرفت و ما از آنها خريداري 

مي كرديم. 
اسماعيل ش��عباني ادامه داد: با توجه به وجود 

اس��تعدادهاي درخش��ان، با تجربه و جوان در 
كشور، اين شركت خالق را تأسيس و فعاليت 
خ��ود را در زمين��ه بومي س��ازي فرايندهاي 
طراحي كشتي در داخل كشور شروع كرديم؛ 
طراحي كشتي در دو حوزه طراحي كشتي هاي 
ساخته شده و طراحي كشتي از پايه تقسيم بندي 

مي شود. 
اين فع��ال صنايع ن��رم و خالق، ضم��ن ارائه 
توضيحات بيشتر در اين باره گفت: برخي اوقات 
كشتي هاي موجود نياز به تغيير و بهينه سازي 
دارند، ممكن است ما خود در بازرسي اين نياز را 
تشخيص داده باشيم يا كارفرما سفارش بدهد؛ 
بر اين اساس، ما تغييراتي را پيشنهاد مي كنيم. 
براي مثال، سيس��تم صيد برخي ش��ناورهاي 
صيادي وارد ش��ده از خارج، با سيس��تم صيد 
كشور ما همخواني نداش��ت و ما آن را مطابقت 

داديم.  ش��عباني با بيان اينك��ه افزايش طول 
كش��تي يكي ديگر از كارهاي انجام گرفته در 
اين حوزه اس��ت، تصري��ح كرد: ما ب��ا طراحي 
فرايندها، مثاًل طول يك كش��تي را از 25 متر 
به 35 متر افزايش داده اي��م؛ در اين بين براي 
س��اخت تعداد متعددي كشتي با شركت هاي 
بزرگ در اين حوزه همكاري كرده ايم و در حال 
حاضر نيز زمينه هاي بسيار خوبي براي ساخت 
مشترك كش��تي با كش��ورهاي حاشيه خليج 

فارس وجود دارد. 
مدير عامل اي��ن ش��ركت دانش بنيان گفت: 
ساخت كشتي براي كشورهاي حاشيه خليج 
فارس در ايران بس��يار به صرفه است و دانش 
فني اين كار نيز در كشور ما وجود دارد؛ فقط 
بايد يك نهاد دولتي به عنوان تسهيل گر با ما 
همكاري كند تا بتوانيم اي��ن مهم را به انجام 

برسانيم. 
  چالش هايي كه محققان برطرف كردند

س��ازمان بنادر و دريانوردي هم در س��ال هاي 
اخير و با توجه به تحريم ها فض��ا را براي ورود 
ش��ركت هاي دانش بنيان به ح��وزه دريايي باز 
كرده است. در همين خصوص مدير كل تأمين 
و مهندسي تجهيزات سازمان بنادر هم چندي 
قبل در نشست خبري خود با اشاره به اينكه در 
كل بنادر كشور از جمله ش��هيد رجايي، بندر 
امام خميني، بندر آبادان، خرمش��هر، بوشهر، 
نوشهر و اميرآباد توانسته ايم بيش از 800 قطعه 
براي تجهيزات دريايي، بندري و مخابراتي در 
داخل كش��ور توليد كنيم، گفت: اين قطعات 
عبارت است از پمپ هاي آب شور، آب شيرين، 
گيربكس، شفت هاي پروانه اي، شفت هاي سكان 
و شفت هاي اليروب )شفت به محور اصلي موتور 
مي گويند( كه در داخل كشور توسط سازندگان 

داخلي توليد شده است. 
فرهاد منتصر كوهساري تصريح كرد: در حوزه 
توليد پمپ توانسته ايم پمپ هايي را به صورت 
سه بعدي ساخته كه تاكنون تعداد آن به هشت 
دس��تگاه رس��يده و قابل رقابت ب��ا نمونه هاي 
خارجي اس��ت. همچنين بيش از هفت فروند 
اليروب بزرگ در حوزه شناور ها ساخته شده و 
ما با استفاده از اين توانمندي ها از واردات بي نياز 
شده ايم. در بحث تجهيزات بندري گيربكس ها 
و قطعات مرب��وط به گيربكس را توانس��ته ايم 
بومي سازي كنيم؛ البته در اين بخش با چالش و 
مشكالتي روبه رو بوديم كه با حمايت از محققان 

اين مشكالت برطرف شده است. 
گفتني است در اواخر سال 1397 هم قرارگاه 
خاتم االنبي��ا  به بومي س��ازي دانش س��اخت 
سازه هاي دريايي دس��ت يافت و سال گذشته 
در بوشهر يك فروند كشتي 113 هزار تني براي 

كشور ونزوئال ساخت. 
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رئيسي: تا پايان خرداد كووايران وارد فاز عملياتي مي شود

بي تدبيري در تأمين دوز دوم و صف مجدد سالمندان

صفر تا صد كشتي  سازي  بومي شد
محققان ايراني پس از قطعه سازي، حاال به دانش طراحي و ساخت كشتي هم دست يافته اند

صفي طوالني از پدر 

زهرا چيذري 
و   گزارش  2 بزرگ ه�ا 

مادربزرگ هايي كه 
ساعت ها زير آفتاب خرداد ماه مي ايستند تا 
بلكه بتوانند دوز دوم واكسن كروناي سينوفارم 
را تزريق كنند؛ اين تصوي�ر در برخي از مراكز 
واكسيناسيون سالمندان به چشم مي خورد و 
در برخي مراكز خودرويي حتي خيابان اصلي 
هم بسته  شده اس�ت! با كمياب شدن واكسن 
ب�راي تزريق دوز دوم واكس�ن كرون�ا اگرچه 
وزارت بهداش�ت و مس�ئوالن دولت�ي تأكيد 
كرده اند كه سالمندان براي دريافت دوز دوم 
واكسن شان منتظر پيامك يا اطالعيه وزارت 
بهداش�ت باش�ند، اما نگراني از بي اثر ش�دن 
واكسن با تزريق نشدن دوز دوم موجب شده تا 
برخي از مراكز واكسيناس�يون سالمندان كه 
ظاهراً تعداد اندكي واكس�ن براي تزريق دوز 
دوم واكسن را تأمين كرده اند با صفي طوالني 
از سالمنداني مواجه شوند كه براي دريافت دوز 

دوم به اين مراكز آمده اند. 

طبق اعالم قبلي وزارت بهداش��ت فاصله زماني 
بين تزريق اول و دوم واكس��ن س��ينوفارم بايد 
28 روز باشد، اما حاال واكس��ن براي تزريق دوز 
دوم تأمين نشده و اين مسئله نگراني هايي را در 
پي داشته اس��ت. بنابر اعالم مركز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت از ۴ ميليون و 
987 هزار و 9۶3 دوز واكس��ن كرون��اي تزريق 
شده در كشور تنها 70۶ هزار و ۶95 نفر دوز دوم 
واكسن كرونا را هم دريافت كرده اند و ۴ ميليون 
و 281 هزار و 2۶8 نفر فقط دوز اول واكسن كرونا 
را دريافت كرده اند. نبود دوز دوم واكسن مردم را 
دچار سردر گمي و نگراني و صفي طويل در برخي 

مراكز واكسيناسيون ايجاد كرده است. 
  س�رگرداني مردم و صف ه�اي طويل در 

مراكز واكسيناسيون
تماس هاي مردمي و مشاهدات خبرنگار »جوان« از 
وضعيت نابسامان مراكز تزريق واكسن سالمندان 
حكايت دارد. يكي از اين افراد كه براي تزريق دوز 
دوم واكسن پدرش به مركز فرمانفرماييان مراجعه 
كرده از صف طوالني سالمنداني كه براي تزريق 

واكسن آمده بودند تصاويري تهيه كرده و در اختيار 
ما قرار داده است. وي كه تالش كرده بود با تماس 
تلفني از چگونگي وضعيت ثبت نام و دريافت دوز 
دوم اطالع كسب كند، به طور مداوم با بوق اشغال 
تلفن مواجه شده بود. در نهايت هم با مراجعه به 
محل و كسب اطالعات از يكي از پرسنل كه دم در 
ايستاده بود، به وي مي گويند بايد از ساعت ۶صبح 
براي درياف��ت نوبت مراجعه كني��د و وقتي آنها 
ساعت 10/5 مراجعه مي كنند، موفق به دريافت 
نوبت نمي شوند. اين در حالي است كه بنا بود همه 
سالمندان با ثبت نام در سايت و به صورت پيامكي 
از زمان و مكان تزريق واكسن مطلع شوند تا اين 
ازدحام پيش نيايد. به گفته اين مخاطب شلوغي 
مركز واكسيناسيون فرمانفرماييان در حدي بود 
كه خيابان آذربايجان بسته شده بود. وي تأكيد 
مي كند:»  از همه بدتر اينكه هيچ كس پاسخگوي 

سؤاالت مردم نبود«!
 پاسخ هايي متفاوت به پرسشي يكسان ! 

با اين اوصاف است كه يك س��ؤال جدي مطرح 
مي شود و آن اينكه آيا فاصله بين تزريق اول و دوم 
واكسن كرونا مي تواند مشكل ساز شود؟ پاسخ هاي 

متفاوتي به اين سؤال وجود دارد! 
مس��عود مرداني، عضو كميته علمي س��تاد ملي 
مقابله با كرونا در پاسخ به اين سؤال به »جوان« 

مي گويد:» افزاي��ش فاصله بي��ن دو تزريق حتي 
مي تواند باعث افزايش ايمني زايي شود!« به گفته 
اين فوق تخصص بيماري هاي عفوني در كش��ور 
كانادا، شش ماه بعد از تزريق دوز اول، دوز دوم را 
تزريق كردند؛ در انگليس نيز سه تا چهار ماه بعد از 

دوز اول، دوز دوم را تزريق كردند. 
دكتر عل��ي متولي زاده اردكاني هم در پاس��خ به 
سؤال »جوان« با تأكيد بر اينكه مشكل  چنداني 
ايجاد نمي شود، مي افزايد: » زمان تزريق دوز دوم 
بستگي به فرمول دارويي شركت سازنده دارد و از 
چند هفته تا چند ماه است.« به گفته وي با تزريق 
دوز اول بدن براي ساخت آنتي بادي تحريك شده 
و دوز دوم ايمني زايي واكسن را تكميل مي كند. 
متولي زاده اردكاني معتقد اس��ت افزايش فاصله 
بين تزريق دوز اول و دوم واكسن كرونا مي تواند 
اثر ايمني زايي آن را كم كند، اما اين اثر را از بين 

نخواهد برد. 
كيانوش جهانپور، س��خنگوي سازمان غذا و دارو 
و مدير رواب��ط عمومي وزارت بهداش��ت هم در 
پاسخ به »جوان«  با تأكيد بر اينكه افزايش زمان 
تزريق دوز دوم مشكلي ايجاد نمي كند، مي افزايد: 
»فاصله زماني تعيين شده براي تزريق دوز دوم، 
عموماً بهترين فاصله زماني نيست، بلكه حداقل 
فاصله زماني است كه بين تزريق دو دوز واكسن 

تعيين شده است.«
به گفت��ه وي اغلب واكس��ن هايي ك��ه امروز در 
دسترس است با طوالني شدن فاصله زماني تزريق 
دوز دوم نه تنها مش��كلي نخواهند داشت، حتي 
بعضاً برخي از واكسن ها با توجه به ساختاري كه 
دارند، توصيه شده كه از فاصله زماني دو يا چهار 

هفته و سه ماه فراتر برود. 
 فاصله بين واكسيناسيون مساوي است 

با نقطه سر خط!
مينو محرز، محقق تيم پژوهش واكسن كووايران 
بركت  معتقد است اگر قرار باشد دوز دوم واكسني 
چهار هفته بعد تزريق بشود، اما اين به هر دليلي 
رخ نده��د، واكسيناس��يون آن فرد باي��د دوباره 
از اول ش��روع ش��ود. اين يعني ممكن است كاًل 
واكسيناسيون انجام شده لغو شود و از اول شروع 

شود. 
از نگاه اين محقق از نظر علمي ش��ايد بتوانيم از 
پلتفرم هاي يكسان، واكسن را جايگزين كنيم. به 
عنوان مثال واكسن سينوفارم كه از يك ويروس 
كشته ش��ده و غيرفعال شده است، ش��ايد بتوان 
واكسن دوز دوم را با واكسني كه از همين پلتفرم 
استفاده كرده، جايگزين كرد. وي بر همين اساس 
پيشنهاد داده بود، وزارت بهداشت هر چه سريع تر 

مجوز مصرف اضطراري كووايران را صادر كند. 
  احتمال نهايي شدن واكسن كووبركت تا 

انتهاي خرداد ماه 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
پيش بيني مي شود واكس��ن كووبركت تا انتهاي 
خرداد ماه وارد مرحله عملياتي شود، مي گويد:» در 
مرحله اول يك ميليون دوز واكسن به گروه هاي 
هدف تزريق خواهد شد.« به گفته سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا تا هفت ماه آينده به تمام افراد 
در گروه هاي هدف در مرحله اول واكسيناسيون 

كرونا، واكسن تزريق خواهد شد. 
در چنين ش��رايطي و با اظهارات ض��د و نقيض 
كارشناس��ان بهداش��تي ش��ايد پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هايي كه دوز نخست واكسن كرونا را 
تزريق كرده اند، حق داشته باشند براي تزريق د وز 
بعدي در مراكزي همچون فرمانفرماييان اينگونه 
به صف شوند ! آنها نگرانند با طوالني شدن تزريق 

دوز دوم اثر دوز اول را هم از دست بدهند. 

 نخستين بار بيش از 3 هزار و 500 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش و خانواده آنها ساكن در مناطق حاد، بحراني و حاشيه اي كشور 
از آموزش هاي رايگان و مهارت هاي حرفه اي مبتني بر بازار فروش در 

حوزه آماده سازي شغلي برخوردار شدند. 
 دفتر فناوري اطالع��ات و ارتباط��ات وزارت آم��وزش و پرورش از 
راه اندازي سامانه ارائه خدمات الكترونيكي فرهنگيان خبر داد و گفت 

كه سامانه مذكور از روز 17 خرداد ماه جاري فعال شده است. 
 مدير كل فرهنگي اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كشوري گفت: 
بازنشستگان، همسر و فرزندان آنها مي توانند از خدمات آموزشي مراكز 
دولتي آموزش فني و حرفه اي )در صورت داشتن ظرفيت( به صورت 
رايگان و در آموزشگاه هاي آزاد )داراي مجوز از سازمان فني و حرفه اي( 

با ارائه 5 تا 30 درصد تخفيف استفاده كنند. 
 جانش��ين وزير در طرح هدايت از تهيه و توزيع بي��ش از 280 هزار 
تبلت بين دانش آموزان خبر داد و گفت: در تفاهمنامه با استانداري ها 

يك ميليون و 700 هزار تبلت تعهد شده است. 
 مشاور وزير بهداشت در امور توانبخش��ي با تأكيد بر اينكه خدمات 
توانبخشي پزشكي بايد به تدريج تحت پوشش بيمه قرار گيرد، گفت: 

ساالنه حدود 5هزار فلج مغزي در كشور داريم. 
 شيرهاي ميدان حر تخريب شدند. مديران شهري گفتند قرار بود اين 
شيرها مرمت شوند، اما قابليت ترميم وجود نداشت. به گفته مسئوالن 
شهري شيرهاي سنگي جديد در حال ساخت است و به زودي در ميدان 

نصب مي شوند. 
 روند افزايش نسبي دماي  پايتخت و افزايش غلظت آالينده »ازن« و 
برقراري شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس در برخي مناطق  پرتردد 

 پايتخت  پيش بيني مي شود. 
 رئيس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران از آغاز 
فرآيند اجراي طرح بهسازي لرزه اي نس��بي ساختمان هاي مسكوني 

شهر تهران خبر داد. 
 معاون محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيس��تي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: با توجه به خشكسالي امس��ال حتماً گونه هاي 
جانوري ب��ا كمب��ود آب و علوفه مواجه خواهند ش��د؛ حواس��مان به 

حيات وحش كشور باشد. 
 رئيس انجمن صنفي مراكز درمان سوء مصرف اعتياد تهران گفت: با 
تجمع صاحبان مراكز درمان اعتياد بخشنامه عرضه داروهاي مخدر در 

داروخانه ها بررسي مجدد مي شود. 

كمك 165 ميليارد توماني
 در پويش ايران همدل

ب�ا اج�راي پوي�ش اي�ران هم�دل، خي�ران، نهاده�ا و گروه هاي 
جهادي بالغ ب�ر 165 ميلي�ارد تومان به نيازمن�دان كمك كردند. 
سيدابوالفضل پرپنچي، مدير كل كميته امداد استان تهران با تشريح 
عملكرد اين نهاد در مرحله س��وم پويش ايران همدل  گفت: س��ومين 
مرحله پويش ايران همدل با همراهي مردم، خيران و نهادها و گروه هاي 
جهادي، مراكز نيكوكاري و س��اير اقش��ار در طول ماه مبارك رمضان 
برگزار شد.  وي با بيان اينكه در ماه مبارك رمضان در قالب پويش ايران 
همدل بالغ بر 1۶5 ميليارد تومان به نيازمن��دان در قالب غذاي گرم، 
افطاري ساده و بسته معيشتي كمك شد، گفت: سومين مرحله پويش 
ايران همدل بعد از فرمان مقام معظم رهبري با همراهي مردم، خيران 

و نهادها در طول ماه مبارك رمضان برگزار شد. 
پرپنچي ادامه داد: در همين جهت يك ميليون و 800 هزار وعده غذاي 

گرم و 5۶0 هزار افطاري ساده ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شد. 
مدير كل كميته امداد استان تهران با اشاره به فعاليت 300 آشپزخانه 
در قالب طرح اطعام مهدوي  عنوان كرد: 9 هزار و ۶۶۶ نيروي داوطلب و 

جهادي در تهيه و توزيع بسته هاي غذايي مشاركت داشتند. 
وي گفت: ميزان كمك هاي مردم، خيران، نهادها و گروه هاي جهادي و 
مراكز نيكوكاري در پويش ايران همدل در ماه رمضان امسال نسبت به 

سال گذشته در همين مدت زمان 8۴ درصد رشد داشته است. 
مدير كل كميته امداد استان تهران با تقدير از مشاركت مردم، خيران، 
سازمان ها و نهادها در اجراي سومين مرحله پويش ايران همدل  گفت: 
اين پويش به لطف خداوند و با همراهي مردم نيكوكار در مقاطع خاص 

ادامه خواهد داشت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

بازگشايي مدارس در اين شرايط
بي درايتي است

مس�ئوالن آموزش و پرورش اع�الم مي كنند كه با واكسيناس�يون 
معلم�ان و كادر مدرس�ه، از اول مه�ر 1۴00 همه مدارس بازگش�ايي 
خواهد شد. اين در حالي است كه هيچ پروتكلي براي واكسيناسيون 
دانش آموزان وجود ندارد. روز گذش�ته وزير آم�وزش و پرورش نيز 
درباره واكس�ينه نك�ردن دانش آموزان گف�ت: »در تم�ام دنيا براي 
زير 18 س�اله ها، واكسن پيش�نهاد نمي ش�ود. « و اين يعني تصميم 
به بازگش�ايي مدرس�ه آن  هم بدون واكس�ينه كردن دانش آموزان. 
محسن حاجي ميرزايي در حاشيه جلسه هيئت دولت، با تأكيد بر اينكه 
همه تالش ما اين است كه شروع سال تحصيلي آينده به صورت حضوري 
باشد، اظهار داشت: »با تعهدي كه صورت گرفته وزارت بهداشت، معلمان 

را تا پايان مرداد واكسينه خواهد كرد.«
مدت هاست كه وزير آموزش وپرورش براي آموزش حضوري و بازگشايي 
دوباره مدارس از مهرماه امس��ال اصرار مي كند، ام��ا خانواده ها نگرانند و 
دلشان نمي خواهد فرزندشان را به صورت حضوري به مدرسه بفرستند، 
آنها معتقدند ك��ه هر چند معلمان و كادر مدارس واكس��ينه ش��وند، اما 
واكسينه نشدن دانش آموزان، موجب انتقال بيماري آنها به يكديگر خواهد 
شد و هر كدام از آنها كه ناقل ويروس كرونا شوند، سالمت خانواده شان را 
نيز به خطر خواهند انداخت.  هنوز از يادها نرفته است كه در سال گذشته، 
حاجي ميرزايي بارها با اين اس��تدالل كه »مطالعات نشان مي دهد تأثير 
تعيين كننده اي بين بازگشايي مدارس و شيوع بيماري كرونا وجود ندارد« 
تالش كرده تا حداقل بخش��ي از دانش آموزان را بر اس��اس پروتكل ها و 
شيوه نامه هايي كه طراحي شده بود، به مدرسه بكشاند، طرحي كه از همان 
ابتدا با نگراني خانواده ها براي به خطر افتادن سالمت فرزندشان همراه شد 
و بعد از گذشت چند روز، با انتشار فيلم ها و عكس هايي از رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشتي در مدارس، آموزش حضوري را تعطيل كرد. حاال 
اين بار وزير آموزش و پرورش با وعده واكسيناسيون معلمان و كادر درمان 

در تالش است تا مدارس را بازگشايي كند!
اين سؤال مطرح مي شود كه اگر همه ضعف هاي زيرساختي آموزش مجازي 
از مشكالت شبكه شاد گرفته تا وضعيت اينترنت در كشور اين بار در پروتكل 
واكسيناسيون دانش آموزان بروز كند، چه كسي سالمت دانش آموزان و 
خانواده هايشان را تضمين خواهد كرد؟ يا با وجود كارنامه ضعيفي كه وزارت 
آموزش و پرورش در بازگشايي مدارس در مهرماه گذشته از خود به جاي 
گذاشته است، چطور مي توان به موفق بودن آنها در پروتكل واكسيناسيون 

كادر درمان و معلمان اميدوار بود؟!
  اصرار به بازگشايي براي پوشاندن ضعف وزارتخانه

دكتر پرويز رزاقي، روانش��ناس باليني و مشاور مدرس��ه در اين رابطه به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »بارها از مقامات عاليرتب��ه وزارت آموزش و 
پرورش شنيده ايم كه آمادگي الزم براي بازگش��ايي مدارس را دارند. در 
حال حاضر نيز براي مهر ماه سال جاري همين صحبت ها مطرح مي شود. 
در صورتي كه اين حرف ها مبني بر بازگشايي مدارس يك پيام خامي است 
كه ناش��ي از عدم درايت وزير آموزش و پرورش و سيستم آموزشي كشور 
است. « رزاقي ادامه مي دهد: »اصرار بيش از حد وزير آموزش و پرورش براي 
بازگشايي مدارس نشان دهنده آن است كه جناب وزير، ضعفي را در نظام 
مديريتي و آموزشي وزارتخانه اش دارد و تالش مي كند تا با تكرار مسئله 

»بازگشايي مدارس« آن را بپوشاند.«
اين مشاور مدرسه با اشاره تجربه تلخ بازگشايي مدارس به اصرار مسئوالن 
آموزش و پرورش در سال گذشته اظهار مي دارد: »سال گذشته نيز با اصرار 
مسئوالن آموزش و پرورشي مدارس بازگشايي شد، اما هيچ امكاناتي براي 
اين اقدام فراهم نشد و با رعايت نشدن پروتكل هاي بهداشتي در مدارس، 

سالمت بسياري از دانش آموزان به خطر افتاد.«
  سالمت دانش آموزان را در اولويت قرار دهيد

او با بيان اين موضوع كه چنين مواردي بايد با نظر ستاد ملي مقابله با كرونا 
انجام شود و نه مس��ئوالن وزارت آموزش و پرورش  تصريح مي كند: »در 
حال حاضر مشكالتي در مورد دوز دوم واكسيناسيون گروه هدف مطرح 
مي شود و مشخص نيست كه آيا حدود يك ميليون و 200 هزار معلم بتوانند 
واكسينه شوند يا نه؟ در صورتي كه معلمان بتوانند در ماه هاي تير و مرداد 
واكسن بزنند نيز سؤالمان اين است كه آيا واقعاً دانش آموزان را مي توانيم تا 

آبان ماه واكسينه كنيم؟«
رزاقي با اش��اره به اينكه در تمام دنيا، واكسيناس��يون براي افراد زير 18 
سال توصيه نشده است، مي گويد: »هنوز واكسيناسيون معلمان و بعد از 
آن واكسينه كردن دانش آموزان در آبان و آذر مبهم است، به همين دليل 
اظهارات اخير وزير آموزش و پرورش مبني بر بازگش��ايي مدارس، خام و 
ناپخته است.« اين مشاور مدرسه معتقد است كه واكسينه شدن معلمان 
براي ايمن شدن آنها و بعد از آن ايمن بودن دانش آموزي كه به صورت فردي 
به مدرسه مي آيد و رفع اشكال مي كند، اقدام بسيار مناسبي است، اما اگر 
واكسن همه گير نشود و در سطوح كشور اتفاق نيفتد، با بازگشايي مدارس، 

پيك جديد كرونا رقم مي خورد كه بايد در مورد آن مدبرانه فكري شود. 
او اظهار مي دارد: »طبق تعامالتي كه با دانش آموزان دارم، مي شنوم كه آنها 
بازگشايي مدارس در سال جديد را يك شوخي مي دانند، زيرا كه هم آنها 
و هم خانواده شان، روند واكسيناسيون را مي بينند و معتقدند كه در سال 
تحصيلي جديد نيز مدارس به صورت غيرحضوري برگزار خواهد ش��د.« 
رزاقي در پايان تأكيد مي كند: »به طور حتم بازگشايي مدرسه و آموزش 
حضوري بسيار مناسب است و تأثير بهتري در روند تحصيلي دانش آموزان 
خواهد گذاشت، اما ما معتقديم كه سالمت دانش آموزان در اولويت قرار 
دارد. بنابراين به مسئوالن آموزش و پرورش توصيه مي كنم كه با وعده هاي 
غيرعلمي، احس��اس ناايمن بودن و عدم آرامش را در دانش آموزان ايجاد 

نكنند و سالمت آنها را در اولويت كاري خود قرار دهند.«

در يك فروشگاه بزرگ و جايي كه اغلب مشتريان از آنجا عبور 
مي كنند، تكه زباله اي روي زمين افتاده و كمي آنسوتر نيز سطل 

زباله اي به چشم مي خورد. 
خيلي از افراد از كنار زباله رد ش�ده، توجهي به آن نمي كنند. 

بعضي هم با نوك پا زباله را به سمت ديگري پرتاب مي كنند. 
خانمي متشخص كه دست فرزند خردسالش را در دست دارد، 
نگاهش به زباله مي افتد. خم مي شود، آن را برمي دارد، به سطل 

زباله مي اندازد. 
ناگهان ص�داي بلندگو همراه با كف و س�وت م�ردم فضا را پر 
مي كند. گروهي دوربين به دست به سمت زن جوان مي آيند. 
همزمان در وسط فروشگاه از هديه بسيار نفيسي پرده برداري 

مي شود. 
چند ش�بكه تلويزيوني مراس�م را ب�ه صورت زنده پوش�ش 

مي دهند. 
همه اين برو بيا براي فرهنگ سازي برداشتن يك تكه زباله!

. . . از اين كارها بلديم؟!
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افزايش 35 درصدي نرخ
 كرايه ميني بوس و اتوبوس هاي رزروي

مدير عامل شركت اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي تهران از افزايش 
نرخ كرايه هاي اين ناوگان تا 35 درصد طي دو هفته آينده خبر داد. 
احمد تابنده، مديرعامل شركت اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي درباره 
آخرين وضعيت اين ناوگان در پايتخت اظهار داشت: شرايط كرونا سبب 

كاهش آمار مسافران اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي شد. 
وي با بيان اينكه روزانه به طور متوس��ط بيش از يك هزار مس��افر در 
پايتخت از اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي استفاده مي كنند، گفت: 
همچنين روزانه 120 برنامه حركت داريم و برخي از مسيرها چهار تا 
پنج بار مسافرگيري در آن انجام مي شود و حتي در مسير تهرانسر - ونك 
شش تا هفت زمان حركت داريم.  به گزارش خبرگزاري فارس وي ادامه 
داد: ۶0 ميني بوس و اتوبوس در حال حاضر با ناوگان ما همكاري دارند و 
ميانگين دريافت كرايه در حال حاضر در ميني بوس با سوبسيدهايي كه 

ارائه مي دهيم 7هزارو500 و در اتوبوس ها ۶هزارو500 تومان است. 
وي با اش��اره به اينكه امس��ال هنوز كرايه هاي اين ن��اوگان را افزايش 
نداده ايم، گفت: طي دو هفته آينده ح��دود 35 درصد نرخ كرايه هاي 
اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي افزايش مي يابد. اين در حالي اس��ت 
كه هزينه هاي ما به دليل شرايط اقتصادي، تورم و كرونا بسيار بيشتر 
شده است.  وي گفت:  مدتي پيش از ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران 
درخواست داشتيم كه بخشي از اتوبوس هايي را كه در تعدادي از خطوط 
مسافران كمتري دارند در اختيار ما بگذارند، ولي متأسفانه اين پيشنهاد 

مورد تأييد قرار نگرفت. 

تجهيز بيش از 6 هزار 
خانه ورزش روستايي

مدير كل فرهنگي و پيش�گيري س�تاد مب�ارزه ب�ا موادمخدر از 
تجهي�ز 6 ه�زار و ۷۲5 خان�ه ورزش روس�تايي ازس�ال 13۹۲ تا 
پايان س�ال 13۹۹ با هدف پيش�گيري اولي�ه از اعتي�اد خبر داد. 
محمد مهدي اسماعيلي، مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه 
با موادمخدر گفت: با توجه به اهميت پرداختن به رويكرد جايگزين در 
پيشگيري مؤثر از اعتياد و بر پايه گزارشات دريافتي از وزارت ورزش و 
جوانان از سال 1392 تا پايان سال 1399 نسبت به تجهيز ۶هزارو725 
خانه ورزش روستايي در كشور به وس��ايل و اقالم ورزش نظير تشك 
تاتامي، تور واليبال، ميز پينگ پنگ، ميز شطرنج، فوتبال دستي، انواع 
توپ، البسه و لوازم ورزشي اقدام شده است.  اسماعيلي بيان داشت: بر 
اساس اين برنامه ابتكاري، خانه هاي ورزش روستايي با مساحت تقريبي 
33۶هزار و 250متر مربع توانسته اند بيش از 500 هزار نفر از روستاييان 
مناطق كم برخوردار و محروم كشور را تحت پوشش بگيرند.  وي ادامه 
داد: در مجموع حداقل 10 درصد از جمعيت روس��تايي كشور در  بازه 

زماني يادشده، تحت پوشش طرح مزبور قرار گرفته اند. 

مهسا گربندي

فرايند طراحی و س�اخت 
كشتی در اختيار كشورهای 
مح�دودی اس�ت. اي�ران 
ب�ا خودكفاي�ی در طراحی 
و توليد كش�تی حاال محل 
رجوع كش�ورهای حاشيه 
خليج فارس ش�ده اس�ت


