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اجراي  ۳۴هزار طرح عمراني بركت
در  ۴۵۰۰روستا

مدي�ر عام�ل بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام،
از اج�را و بهر هب�رداري از  ۳۴ه�زار ط�رح عمران�ي و
زيربناي�ي اي�ن بني�اد در مناط�ق مح�روم كش�ور خب�ر داد.

اميرحس��ين مدني ،مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام
گفت :بنياد بركت نسبت به اجرا و عملياتي كردن بيش از  ۵۳هزار طرح
عمراني و زيربنايي در مناطق محروم و روستايي و عشايري كشور متعهد
است كه نزديك به  ۳۴هزار طرح به بهرهبرداري رسيده و مابقي نيز در
حال اجرا هستند .وي يادآور شد :مجموع تعهدات بنياد در حوزههاي
عمراني و زيربنايي بيش از  ۲۴هزار ميليارد ريال است كه تاكنون بيش
از  ۱۶هزار ميليارد ريال آن پرداخت شدهاست .مدني افزود :بنياد بركت
همچنين بهرهبرداري از  ۱۷هزار و  ۴۳۲پروژه عمراني و زيربنايي شامل
مدرسه ،مسجد و مركز فرهنگي و مذهبي ،بيمارستان ،پايگاه سالمت،
خانه و مركز بهداشت ،مس��كن محرومين و آبرساني روستايي را براي
سال  ۱۴۰۰هدفگذاري كردهاست .به گفته مدير عامل بنياد بركت،
 ۵هزار و  ۱۶۴ميليارد ريال اعتبار براي اج��راي و عملياتي كردن اين
 ۱۷هزار و  ۴۳۲پروژه پيشبيني شدهاست .مدني در تشريح طرحهاي
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در س��ال جاري اظهار داش��ت :امسال
ساخت  ۷۰۰مدرسه را در مناطق محروم ،روستايي و عشايري كشور
در دستور كار داريم .همچنين  ۲۰۰مسجد و مركز فرهنگي و مذهبي
در اين مناطق احداث ميشود .وي ادامه داد :ساخت دو بيمارستان و
احداث  ۳۰پايگاه سالمت ،خانه و مراكز بهداشت از جمله ديگر اقدامات
عمراني بنياد در حوزه بهداشت و درمان در س��ال جاري است .مدير
عامل بنياد بركت با تأكيد بر ساخت مسكن براي محرومين خاطر نشان
كرد :بنياد امسال نيز همچون سالهاي گذشته موضوع مشاركت را در
ساخت مسكن براي محرومين دنبال ميكند و احداث  ۱۶هزار واحد
مسكن را پيشبيني كردهاست .وي با اشاره به بهرهبرداري از  ۸۰۰پروژه
آبرساني تا پايان سال  ۹۹گفت :در س��ال جاري نيز به  ۵۵۰روستاي
محروم كشور آبرساني خواهد شد .مدني با تأكيد بر اجراي پروژههاي
عمراني به موازات اش��تغالزايي در مناطق محروم گفت :رسالت اصلي
بنياد بركت در حوزه اشتغالزايي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي
اس��ت و پروژههاي عمران��ي و زيربنايي تنها يكچه��ارم فعاليتها و
اعتبارات بنياد را به خود اختصاص ميدهند.

حذف دفترچه بيمه سالمت
از ابتداي تيرماه

چ�اپ دفترچ�ه كاغ�ذي بيم�ه سلامت در صندو قه�اي
كاركن�ان دول�ت ،صن�دوق بيم�ه سلامت ايراني�ان و صندوق
س�اير اقش�ار از ابتداي تي�ر م�اه  ۱۴۰۰در راس�تاي الكترونيكي
ش�دن خدم�ات س�ازمان بيم�ه سلامت متوق�ف ميش�ود.

مهدي رضايي ،معاون بيمه و خدمات س�لامت سازمان بيمه سالمت
درباره فرآيند كاه��ش نياز به دفترچههاي كاغذي بيمه س�لامت كه
از ابتداي ارديبهش��ت ماه آغاز ش��ده و الكترونيكي شدن خدمات اين
سازمان گفت :در راستاي تحقق قانون برنامه ششم توسعه و همچنين
قانون برنامه بودجه سال  ،۱۴۰۰سازمان بيمه سالمت مكلف است كه
خدمات را به صورت الكترونيك ارائه كند كه در اين زمينه ،كاهش نياز
به دفترچههاي كاغذي بيمه سالمت نيز بايد محقق شود.
وي ادامه داد :پيش از اين و بر اساس جدول زمانبندي شده ،از ابتداي
ارديبهشت ماه  ۱۴۰۰ابتدا چاپ دفترچه كاغذي صندوق بيمه سالمت
همگاني و در ابتداي خرداد ماه نيز چاپ دفترچه كاغذي بيمه سالمت
صندوق روستاييان متوقف شدهبود و اين بيمهشدگان نيازي به استفاده
از دفترچه كاغذي بيمه سالمت نداشتند .چاپ دفترچه كاغذي بيمه
سالمت در صندوقهاي كاركنان دولت ،صندوق بيمه سالمت ايرانيان
و صندوق ساير اقشار از ابتداي تير ماه  ۱۴۰۰در راستاي الكترونيكي
شدن خدمات سازمان بيمه سالمت متوقف ميشود و اين بيمهشدگان
براي دريافت خدمات نيازي به دفترچه كاغذي بيمه سالمت نخواهند
داشت .به گزارش ايسنا ،معاون سازمان بيمه سالمت بيان كرد :با فراهم
شدن زيرس��اختهاي خدمات الكترونيك بيمه سالمت ،افراد نيازي
به استفاده از دفترچه كاغذي بيمه س�لامت ندارند .در بخش دولتي
و خصوصي اين زيرساختها فراهم ش��ده و اطالعرساني مناسبي هم
در اين زمينه انجام شدهاس��ت .بنابر اعالم پايگاه خبري سازمان بيمه
سالمت ،رضايي اظهار كرد :به هر حال در مرحل ه گذار از روش كاغذي به
الكترونيكي هستيم ،اما از لحاظ زيرساختها آمادگي كامل وجود دارد.
در اين مرحله نيازمند تعامل و هماهنگي با مراكز ارائه خدمات هستيم و
در اين زمينه نظام پاسخگويي سازمان بيمه سالمت را در ادارههاي كل
استاني فعالتر كرديم تا ابهامات موجود را برطرف كنيم.

برگزاري اردوهاي جهادي خادمياران
رضوي در مناطق محروم تهران

خادمي�اران رض�وي در قال�ب گروهه�اي جه�ادي در مناط�ق
محروم اس�تان تهران فعاليته�اي محروميتزداي�ي ميكنند.

همزمان با دهه كرامت و برگزاري وي��ژه برنامههاي اين دهه با بركت،
خادمياران رضوي در قال��ب اردوهاي جهادي اقدام ب��ه فعاليتهاي
محروميتزداي��ي در مناطق مح��روم تهران ميكنند .اي��ن اردوها با
همكاري كانونها و رابطين رضوي مناطق و شهرستانهاي تهران در
چهار محور اجرايي انجام ش��ده كه هر محور بسته به ظرفيت اجرايي
مناطق تقسيم ميش��وند .در اين اردوها براي تسهيل و تسريع در امر
خدمترساني كانونهاي مختلفي ارائه خدمت ميكنند .كانون تربيت
و آموزش وظيفه شناس��ايي دانشآموزان محروم و بررسي تحصيلي
براي كمك به روند تحصيل آنها به صورت تداومي را بر عهده دارد .اعزام
مبلغ و مداح براي برپايي مراسم بزرگداشت دهه كرامت بر عهده كانون
مداحي و تبليغ است .به گزارش خبرگزاري ايسنا ،كانون جهادي اعزام
تيم شناسايي و راستيآزمايي در محورها براي بررسي منازل قابل تعمير
و بازسازي و تقس��يم كار و اجراي امور عمراني در محورها را پيگيري
خواهد كرد .همچنين كانون زائر اوليها شناسايي افرادي كه تاكنون
به زيارت امام رضا(ع) مشرف نشدهاند ،كانون سالمت و بهداشت وظيفه
اعزام پزش��ك براي ويزيت رايگان و شناسايي بيماران خاص و محروم
براي تداوم در رس��يدگي و كانون جوانان و نوجوانان وظيفه شناسايي
ياوران نوجوان رضوي و برپايي اردوهاي يكروزه براي نوجوانان و جوانان
مناطق شناسايي شده را بر عهده خواهند داشت.

پايان خوش يك ميليون پرونده قضايي در حل اختالف
با وساطت و پيگيري اعضاي شوراي حل اختالف ،حدود يك ميليون پرونده منتهي به صلح و سازش شد
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يك ميليون از پروندههاي دعاوي مردم قبل
از اينكه به دادگاه برود ،با صلح و س�ازش در
شوراهاي حل اختالف بسته ش�د .به عبارت
ديگر ،يك س�وم از پروندههاي سال گذشته
ش�وراي حل اختالف با وساطت ،ختم به خير
شدهاست .موفقيت اين ش�ورا در جلوگيري
از اتالف وقت و طوالني ش�دن رس�يدگي به
پروندههاي قضايي (اطاله دادرسي) به حدي
اس�ت كه اكنون تع�داد پروندهه�اي منتهي
به س�ازش در برخي ش�عب ش�وراهاي حل
اختالف به  300پرونده در ماه رسيدهاس�ت.

با گذشت حدود  19س��ال از تأسيس شوراهاي
حل اختالف ،هن��وز برخي از مردم اي��ن نهاد را
نميشناس��ند و از جاي��گاه آن مطلع نيس��تند.
شوراي حل اختالف نهاد قضايي است كه تحت
نظارت دادگستري به اختالفات و پروندههاي با
س��قف مالي يا دعاوي غير مالي مش��خص شده
در قانون رس��يدگي ميكند .اهمي��ت اين نهاد
به اندازهاي اس��ت كه رئيس مركز توس��عه حل
اختالف كشور ،معاون قوه قضائيه هم هست.
ركور دش�كنيهاي ح�ل اختلاف در
پايتخت
ش��وراي حل اختالف به مرور توسعه پيدا كرد و

به ش��كل امروز يعني مركز توسعه حل اختالف
در آمد ك��ه اكن��ون دو زير ش��اخه اصلي يعني
ميانجيگ��ري و داوري دارد .طرح و رس��يدگي
شكايت در شوراهاي حل اختالف ،پيچيدگيهاي
دادگاه را ندارد و فلس��فه وج��ودي اين نهاد هم
جلوگيري از طوالني ش��دن روند رس��يدگي به
شكايت است.
سال گذشته فقط در شوراي حل اختالف استان
تهران بيش از  ۴۳هزار پرونده معوق وجود داشت
كه در عرض حدود شش ماه با تعيينتكليف ۴۰
هزار پرونده به كمتر از  ۳هزار پرونده رسيد.
در ركوردش��كني ديگري ،با كم��ك خيرين و
اعضاي شوراي حل اختالف پايتخت  ۳۶پرونده
قصاص به رضاي��ت قطعي تبديل ش��د .جالب
اينكه اين آمار در س��ال  ۹۸تعداد  ۱۱فقره بود.
رئيس شوراي حل اختالف استان تهران اخيرا ً
خبر داده كه ب��راي س��ال  ۱۴۰۰و در موضوع
صلح و س��ازش ،افق ديد  ۴۰درصد پروندهها را
داريم كه البته ميانگين كش��ور در حال حاضر
 ۳۰درصد است.
س��خنگوي دس��تگاه قضا هم در جريان آخرين
نشس��ت خبري خود با اش��اره به ارائه گزارشي
از عملك��رد ش��وراهاي ح��ل اخت�لاف گفت:
خدمتگزاران بيادعاي ش��وراي ح��ل اختالف

در س��ال  ،۹۹ح��دود  ۴ميلي��ون و  ۳۶۳هزار و
 ۱۸۳پرونده را رس��يدگي كردند كه نس��بت به
پروندههاي س��ال گذشته با رش��د  ۱۶درصدي
مواجه بودهاست.
غالمحسين اسماعيلي خاطر نشان كرد :در سال
 ۹۹با وس��اطت و پيگيري و مجاه��دت اعضاي
شوراي حل اختالف ،قريب به يك ميليون پرونده
منتهي به صلح و سازش ش��ده و  31/5درصد از
پروندهها به صلح و سازش منجر شده كه نسبت
به سال گذشته افزايش  ۵درصدي داشتهاست.
سرعت  10برابري نسبت به دادگستري
رئيس مركز توسعه ش��وراهاي حل اختالف هم
به تازگي با اش��اره به هزينه پايين رسيدگي به
پروندهه��ا در ش��وراي حل اختالف نس��بت به
با هم�ه انتقادها ب�ه نحوه
و ماهی�ت رس�یدگی در
ش�وراهای ح�ل اختالف،
این نهاد قضایی توانس�ته
اس�ت با برقراری صلح در
ی�ک میلی�ون پرونده طی
یک س�ال ،عملک�رد قابل
دفاعی از خود به جا بگذارد

هزينههاي دادگستري ،آماري جالب توجه ارائه
كرد و گفت :س��رعت رس��يدگي به پروندهها در
شوراهاي حل اختالف گاهي تا  ۱۰برابر بيشتر از
دادگستري است كه اين يك مزيت بسيار عالي
محسوب ميشود.
حجت االس�لام هادي صادقي با بيان اينكه يك
سوم از پروندههاي شوراي حل اختالف مربوط به
حصر وراثت ،تأمين دليل و تصادفات است ،افزود:
مطالبه وجه ،س��فته و چك از ديگر موضوعاتي
هستند كه شموليت زيادي دارند .در سال جاري
هم هدفگذاري  ۵۰درصدي براي دستيابي به
صلح و سازش تعيين كردهايم.
اس�تقرار ش�ورا از زندان تا شهركهاي
صنعتي
پروندهه��اي ش��وراهاي حل اختالف هر س��ال
روندي افزايش��ي دارد و ماهانه هزاران پرونده را
دادسراها به ش��عب ويژه صلح و سازش شوراها
ارجاع ميدهند .طبق تعريفي كه براي ش��عب
ش��وراي حل اختالف وج��ود دارد ،پروندههاي
وارده در هر ش��عبه حداكثر باي��د  ۹۰پرونده در
ماه باشد.
مرداد ماه سال  ،۹۸رئيس قوه قضائيه بخشنامه
استقرار شعب ويژه صلح و سازش در دادسراها و
مراكزي مانند زندانها و ش��هركهاي صنعتي
را ابالغ كرد .بر همين اس��اس ،اكنون  ۵۹شعبه
ويژه صلح و س��ازش در ته��ران فعاليت دارد كه
 ۲۶ش��عبه در  ۱۹دادس��راي تهران و  ۳۳شعبه
در زندانها ،شهركهاي صنعتي ،اتحاديههاي
صنفي و يكي از امامزادههاي تهران (امامزادگان
عينعلي و زينعلي (ع) واقع در محله پونك تهران)
مستقر شدهاست.
تمامي دعاوي مربوط به تخليه مس��تأجر بهجز
دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه،
دعاوي تعديل اجارهبها به ش��رطي كه در رابطه
اس��تيجاري اختالف��ي وجود نداش��ته باش��د،
ص��دور گواهي حص��ر وراثت ،دع��اوي راجع به
حجر و ورشكستگي ،ادعاي اعس��ار از پرداخت
محكومبه در صورتي كه ش��ورا نس��بت به اصل
دعوي رس��يدگي كردهباش��د ،دعاوي خانواده
راجع به جهيزيه ،مهريه و نفقه از مهمترين موارد
رسيدگي در شوراهاي حل اختالف است.
در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني ،تربيتي و
امور خالفي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي
كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و در مجموع
تا  ۳ميليون تومان يا سه ماه حبس باشد ،شوراي
حل اختالف رأي صادر ميكند.
طبق بررسيهاي انجام ش��ده فقط به  8درصد
از آرای صادره ش��وراهاي حل اختالف در سال
گذشته اعتراض ش��ده و حدود  0/5درصد از آرا
نيز نقض شدهاست.

خودكفايي در توليد واكسن كرونا

رئيسي :از امروز دوز دوم واكسيناسيون افراد باالي  ۷۰سال و همچنين جا ماندهها تكميل ميشود
واكسن آلماني كرونا
گزارش 2
در آزمايشات اوليه
زهرا چيذري
شكست خورد .اين
واكس�ن تنها  47درص�د در براب�ر كوويد 19
كاراي�ي دارد در حالي ك�ه اداره دارو و غذاي
امريكا ( )FDAحداقل كارايي يك واكس�ن
موفق عليه كرونا را  ۵۰درصد اعالم كردهاست.
سازمان بهداش�ت جهاني نيز اعالم كرده كه
حداقل كارايي باي�د  ۷۰درصد باش�د .با اين
حساب همچنان شش كشور دنيا يعني ايران،
روس�يه ،چين ،امريكا ،انگلي�س و هند تنها
كش�ورهايي هس�تند كه به فرمول س�اخت
واكسن كرونا دست يافتهاند و اين عظمت كار
دانشمندان و پژوهشگران كشورمان را بيشتر
به تصوير ميكشد .حاال بناست تا شهريور ماه
 50ميلي�ون دوز از واكس�ن كوواي�ران ب�ا
اثربخشي  90درصدي توليد ش�ود و از هفته
آينده واكسيناس�يون كرونا با واكس�نهاي
وطني سرعت بيشتري ميگيرد .همچنين با
تحويل محمولههاي واكسن وارداتي از امروز
تزريق دوز دوم واكس�ن افراد  70سال به باال
تكميل ميشود .حاال و در چنين شرايطي و در
حالي كه كشورمان در زمينه توليد ماسك به
خودكفايي رس�يده و در زمينه توليد واكسن
هم در م�رز خودكفايي ايس�تادهايم ،وزارت
خزانهداري امري�كا با صدور دس�تورالعملي
جديد اعالم كرد مبادالتي را كه براي مقابله با
وي�روس كرونا ض�روري هس�تند ،از قوانين
تحريمها به مدت يك سال معاف كردهاست!

چيزي نزديك به يك سال و نيم است كه كرونا
مهمان ناخوانده كشور ما شده و همچنان تاخت
و تاز وي��روس تاجدار ادامه دارد .در  24س��اعت
منتهي به روز شنبه  ۲۹خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس
معيارهاي قطعي تشخيصي ۶ ،هزار و  ۴۴۸بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد
كه  ۹۳۱نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران
كوويد ۱۹در كشور به  3ميليون و  ۸۶هزار و ۹۷۴
نفر رسيد .در همين زمان ۱۰۸ ،بيمار كوويد۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان
اين بيماري به  ۸۲هزار و  ۸۵۴نفر رسيد.

حسین سروقامت

تا كنون  2ميليون و  ۷۳۶هزار و  ۱۳نفر از بيماران
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند.
 3هزار و  ۳۰۷نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در
بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۲۲شهر كشور
در وضعيت قرمز ۱۷۵ ،شهر در وضعيت نارنجي،
 ۲۵۱شهر در وضعيت زرد قرار دارند.
خودكفايي ايران و تغيير موضع امريكا
در ابتداي ش��يوع اين بيماري كش��ور با چالش
بزرگي براي تأمين ماس��ك و تجهيزات پزشكي
مواج��ه ب��ود و تحريمه��ا مان��ع از تأمي��ن اين
تجهيزات از ديگر كش��ورها ميش��د،اما حاال نه
فقط در توليد ماس��ك و تجهيزات پزش��كي به
خودكفايي رس��يدهايم ،بلكه در مرز خودكفايي
در توليد واكسن كرونا هم قرار داريم و در چنين
ش��رايطي برداش��تن تحريم كاالهاي مرتبط با
مقابله در برابر كرونا از س��وي امريكا بيش��تر به
يك نمايش بشر دوستانه شباهت دارد .هر چند
انتشار خبر تعطيلي دو كارخانه ماسك در امريكا
كه سال گذشته با عجله براي تأمين تقاضا در اوج
همهگيري كوويد  ۱۹راهاندازي شدهبودند ،بخش
ديگري از پشت پرده صدور دستورالعمل جديد
وزارت خزانهداري امريكا را آشكار ميكند .اريك
كرانتز ،سخنگوي شركت هاني ِول اينترنشنال در

ايميلي به بلومبرگ اع�لام كر د «اين تعطيليها
باعث بيكاري  ۴۷۰نفر در اسميت فيلد رود آيلند
و  ۷۰۰نفر ديگر در فونيكس ميشود و به دليل
پايان استفاده اجباري از ماسك و واكسيناسيون
در امريكا و اطمين��ان مردم براي ع��دم نياز به
استفاده از ماسك اتفاق ميافتد .ما شاهد كاهش
چشمگير تقاضا براي ماسك  N95بودهايم».
ايران ششمين توليدكننده واكسن كرونا
در دنيا با  5واكسن
حجتاالس�لام حس��ن روحاني در جلسه ستاد
ملي مقابله با كرونا با اش��اره ب��ه اقدامات ترامپ
عليه جمهوري اسالمي اظهار كرد «:اين آدم به
زبان صريح جنايتش را برمال كرد و گفت از امروز
به بانكها بابت ماس��ك و واكسن به ايران اجازه
جابهجايي ميدهيم .معلوم شد امريكاي ترامپ
تروريست بود و بايدن نيز در همين چند ماه اين
مسير غلط را ادامه داد».
روحاني با بيان اينكه شرايط كشور به دليل تحريم
منابع مالي و كرونا س��خت و دشوار است ،تأكيد
كرد« :نميتوانس��تيم براي خريد واكسن اقدام
كنيم .چندين سال است كه منابع مالي ايران در
كشورهايي كه ادعا ميكنند با تروريسم ميانهاي
ندارند ،قفل است؛ هم در كشورهاي همسايه و هم
در كشورهاي دور دس��ت كه اموال ما را به دليل

اجراي تحريمهاي ظالمانه امريكا نگه داشتند».
وي ادام��ه داد«:امروز دو واكس��ن ما مجوز الزم
براي مصرف اضطراري دريافت كرد؛ يعني يك
واكسن از اين هفته و واكسن ديگر از هفته آينده
استفاده ميشود .حداقل پنج واكسن در داخل
خواهيم داشت و اينكه ايران در اين شرايط پنج
واكس��ن توليد كرده كار سخت و عظيمي است،
مگر چند كش��ور در دنيا وجود دارد كه واكسن
توليد ميكند؛ ش��ش كشور بيش��تر نيستند و
ايران هم جزو توليدكنندگان واكس��ن كرونا در
جهان است».
تكمي�ل دوز دوم واكسيناس�يون باالي
70سال از امروز
عليرضا رئيسي ،سخنگوي س��تاد ملي مقابله با
كرونا هم در حاشيه هفتاد و سومين جلسه ستاد
ملي مقابله با كرونا ،با رضايتبخش خواندن رعايت
ش��يوهنامههاي بهداش��تي در انتخابات ،درباره
ادامه روند واكسيناسيون كرونا در كشور گفت:
«از ام��روز دوز دوم واكسيناس��يون افراد باالي
۷۰سال و همچنين افراد باالي  ۷۰سالي را كه جا
مانده بودند ،تكميل خواهيم كرد».
وي افزود«:روز پنجش��نبه ه��م محموله جديد
واكسن به دستمان رس��يد ،اما خبر خوب بحث
مجوز اضطراري داوطلبانه اس��تفاده از واكسن
كووايران بركت اس��ت كه از اي��ن هفته ميزان
توليد اين واكس��ن در كش��ور افزاي��ش خواهد
يافت و از تيرم��اه حجم انبوهي از اين واكس��ن
به دستمان خواهد رس��يد ».به گفته رئيسي از
طرفي واكسن انستيتو پاس��تور هم مراحل فاز
سوم را طي ميكند و كميتههاي علمي و اخالق
در پژوهش و باليني آن را بررسي ميكنند و اگر
مجوز دهند ،اين واكس��ن هم اين هفته يا هفته
آينده به واكسيناس��يون عمومي كش��ور اضافه
ميشود .در شرايطي كه كشوري همچون آلمان
با زير س��اختهاي پيش��رفته علمي پزشكي از
ساخت يك واكس��ن براي مقابله با كرونا عاجز
مانده ،توليد دست كم پنج مدل واكسن وطني
براي مقابله ب��ا كرونا ميتواند امري��كا را مجاب
كند براي حفظ آبروي خودش تحريم ملزومات
مقابله ب��ا كرونا را بردارد تا ش��ايد ذهن دنيا را از
پيشرفتهاي ايران منحرف سازد!
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«الناس معادن كمعادن الذهب والفضه» .
مردم معادن [زرخيزي] هستند؛ همچون معادن طال و نقره!
اگر از من بخواهند به عبارتي از آقا رس�ول اهلل اش�اره كنم كه
اقيانوسي از مفهوم در جملهاي كوتاه گنجانده شده باشد ،قطع ًا
انتخاب من همين عبارت است.
البته در هر روايت دِرايتي است .معادن زرخيز اگر به حال خود
رها ش�وند ،كپه خاكي بيش نيس�تند .آنها براي استحصال به
معدنكار زبده نيازمندند .همچنين در مج�اورت كوره و آتش
است كه رگههاي خالص طال و نقره حاصل ميشوند.
ارزش معادن زرخيز به خاك آنها نيس�ت؛ به ظرفيت نهفته در
آنهاست .بنابراين بعيد نيست كه معماري نابلد ،از خاك معدن
طال و نقره براي ساختمانسازي استفاده كند.
همچنين بهاي زر و نقره نهفته در خاك با محصول فرآوري شده
زمين تا آسمان تفاوت دارد.
كدام انسان است كه اينچنين نباش�د؟ . . .حاال قبول داريد كه
مردم معادن زرخيزند؟

«بسته تربيت» به جاي كتاب درسي

رئيس س�ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش�ي وزارت آموزش
و پ�رورش با اذعان ب�ه نواقص كتب درس�ي ،از ارائ�ه برنامههايي
ب�راي جايگزي�ن كتا به�اي درس�ي در م�دارس خب�ر داد.

حس��ن ملكي ،رئيس س��ازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي گفت:
ميپذيرم كه برخي كتابهاي درس��ي از جهت نوع نگارش ،داش��تن
محتواي كاربردي ،عملي بودن و تمرينات كارآمد نقاط ضعفي دارند.
وي تصريح ك��رد :البته نميتواني��م بگوييم همه محت��وا و كتابهاي
درسي چنين نقطه ضعفي دارند .در مقابل ،كتابهاي درسي هم وجود
دارند كه وضع بسيار مطلوبي دارند ،البته نميگويم ايدهآل هستند ،اما
درصد بااليي از انتظارات آموزشي و پرورش��ي در متون آموزشي آنها
لحاظ شدهاست .رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي گفت:
تعدادي از كتابهاي درس��ي هم هستند كه اش��كاالتي در آنها وجود
دارد ،به قطعيت رس��يدهايم اگر كتاب درسي تنها ماده آموزشي باشد
هركاري انجام دهيم باز هم نواقصی خواهد داش��ت چون اگر بهعنوان
مثال محتوايي داشته باشيم بهاندازه  10ليتر ولي ظرفمان بهاندازه دو
ليتر باشد  8ليتر از محتوا بيرون ميماند يا سرريز خواهد شد.
م اكنون محتواهاي
به گزارش خبرگزاري تس��نيم ،ملكي ادامه داد :ه 
آموزشي مورد نياز دانشآموزان براي زيستن در جامعه در ظرف محدود
كتاب درسي قابل قراردادن و استقرار نيست چون كتاب درسي بهطور
ذاتي ماده آموزشي تنگ و محدود است.
وي تصريح ك��رد :ه��ر كاري كني��م محدوديت ذاتي كتاب درس��ي
برطرفكردني نيست و راهحل،رهايي از انحصار محتوا و ماده آموزشي
كتابهاي درسي است ،بايد مس��ير را تغيير دهيم و راهي كه انتخاب
كردهايم جايگزين كردن بسته تربيت و يادگيري بهجاي كتاب درسي
است البته در بس��ته تربيت و يادگيري هم كتاب درسي وجود دارد و
حذف نميشود ،اما از محوريت ميافتد.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي عنوان كرد :حتي اگر
كتاب درس��ي خيلي مطلوبي هم باش��د ،باز هم سرشت كتاب درسي
محدوديت است و هر كاري بكنيم و بخواهيم اقدامات اصالحي هم انجام
دهيم ،قيدهايي وجود دارد كه نميگذارد اصالحات بهدرس��تي انجام
شود .گفتني است مدتها مقوله مافياي كنكور و كتب درسي مدارس
در رس��انهها و البته افكار عمومي خبرساز شدهاست .بر كسي پوشيده
نيس��ت كه كنكور به يك صنعت با گردش مالي چند هزار ميلياردي
تبديل شدهاس��ت .هر از چندگاهي نيز خبرهايي ميرس��د كه برخي
از مسئوالن اقداماتي براي حذف كنكور و زدودن مافياي شكلگرفته
پيرامون آن انجام دادهاند،اما كنكور و مفاسد آن همچنان پابرجاست
چون كساني كه از قِبل آن منتفعند ،مانع حذف آن ميشوند .به عقيده
كارشناسان ،يكي از پايههاي مافياي كنكور ،محتواي كتب درسي است
كه دست طراحان كتب كنكوري را براي جوالن باز ميگذارد.
همه اينه��ا و معاي��ب ديگري نظير آنچ��ه رئيس س��ازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزش��ي مبني بر ضعف تربيتي و آموزشي كتب درسي
به آن اذعان كردهاست ،ضرورت تغيير اساسي در كتابهاي مدارس را
بيش از پيش نمايان ميكند.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،پرداخت معوقات اصالح مستمري
بازنشستگي با احتساب اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور را از تاريخ
بازنشستگي الزامآور دانست.
رئيس سازمان نظام روانشناسي گفت :قرار است براي سال 1401
در مجلس رديف بودجه در نظر گيرند تا مردم از بيمهها در ارائه خدمات
روانشناسي و مشاوره استفاده كنند.
رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس از «رشد پنج برابري
بودجه عمراني آموزش و پرورش» از سال  ۹۶تا كنون خبر داد و افزود:
با ساختار و نقشه قديمي مدارس ،نميتوان اهداف نظام تعليم و تربيت
را محقق ساخت.
سكتههاي قلبي و مغزي ،برونش��يت ،بيماريهاي پوستي و رواني،
حداقل  ۱۴نوع س��رطانمانند ريه ،خ��ون ،روده ،مثانه ،پروس��تات،
پانكراس ،كبد ،پوست ،پس��تان ،رحم و حنجره از جمله بيماريهاي
شايع در نتيجه مصرف دخانيات است.
مدير كل اداره سالمت ش��هرداري تهران از آغاز به كار مجدد طرح
«دوش��نبههاي س��المندي» با پايان يافتن واكسيناسيون گروههاي
س��المند خبر داد و گف��ت :در موض��وع س��المند آزاري آموزشهاي
شهروندي آغاز شدهاست.
بر اساس اعالم شركت كنترل آلودگي هوا ،تهران از ابتداي سال دو
روز هواي پاك 78 ،روز هواي قابل قبول و  10روز هواي ناس��الم براي
گر وههاي حساس جامعه داشتهاست.
دبير انجمن مراكز اسقاط و بازيافت كل كشور با بيان اينكه تنها ۱۰
درصد از  ۲۲۰مركز اسقاط خودرو موجود در كشور فعال است،گفت:
اشتغال زايي در اين صنعت از بين رفتهاست.
سازمان ملل در گزارشي تازه نسبت به احتمال وقوع انواع مختلفي از
همهگيري كه در آينده جهان با آنها روبهرو خواهد بود ،هشدار داد و يكي
از اين موارد بحران خشكسالي است كه به نظر ميرسد بشر به گونهاي
جديتر در سالهاي آتي گرفتار آن خواهد شد.
رئيس سازمان اورژانس كشور گفت :تعداد آمبوالنسهاي اورژانس به
۵هزارو ۷۰۰دستگاه افزايش يافت.
رئيس گروه برنامهريزي و پش��تيباني تجهي��زات مناطق حفاظت
شده سازمان حفاظت محيطزيست از هوشمندسازي بخشي از پارك
گلستان خبر داد و گفت :تمام استانها براي پيشگيري از آتشسوزي و
مهار آتش در صورت وقوع در آمادهباش هستند.
رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از رشد  ۶درصدي
مأموريتهاي پش��تيباني هالل احمر مرتبط با حوادث آبي از ابتداي
امسال در كشور خبر داد.

