پيشثبتنام «اربعين حسيني»
از امروز آغاز ميشود

كميته اعزام س��تاد مركزي اربعين حسيني با صدور اطالعيهاي اعالم
كرد :به اطالع عموم هموطنان عزيز ميرساند بهرغم زمان بسيار كوتاه
باقيمانده تا ايام اربعين حسيني(ع) تا اين لحظه هيچ مجوز رسمياي
از س��وي دولت عراق براي شركت مش��تاقان ايراني در مراسم اربعين
حس��يني صادر نش��ده و دس��تورالعملي نيز براي صدور رواديد ابالغ
نشدهاست .بنابراين با لحاظ فرصت اندك باقيمانده ،كميته اعزام ستاد
مركزي اربعين در نظر دارد از س��اعت  9صبح امروز مورخ  22شهريور
ماه به منظ��ور آمادگيهاي الزم ،از طريق س��امانه س��ماح به آدرس
 samah. haj. irو به صورت غيرحضوري موقتاً مبادرت به پيشثبتنام
ميكند .آن دسته از متقاضياني ميتوانند ثبتنام كنند كه فاقد بيماري
زمينهاي بوده و براساس شرايط منتشره در رسانهها به نقل از دولت عراق
و همچنين مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا ،هر دو دوز واكسن
كرونا را تزريق كردهباشند و با توجه به بستهبودن مرزهاي زميني صرفاً
مجاز به تشرف از طريق هوايي خواهند بود؛ مضافاً اينكه داشتن گواهي
نتيجه منفي آزمايش  PCRبراي مس��افرت مورد نياز اس��ت .بديهي
است ثبتنام قطعي براساس ظرفيت و شروطي كه كشور عراق اعالم
نمايد ،انجام خواهد شد و در صورتي كه تعداد افرادي كه پيشثبتنام
كردهباشند بيش از ظرفيت تعيين شده توسط كشور عراق باشد ،در اين
صورت متناسب با ظرفيت اختصاص يافته تصميمگيري و اطالعرساني
خواهد ش��د .هموطنان عزيز مستحضر باش��ند كه استعالمهاي الزم
براي اخذ تأييد تزريق دو دوز واكس��ن كرونا از طريق وزارت بهداشت
انجام ميشود .تأكيد ميشود انجام پيشثبتنام به هيچوجه به معناي
قطعيت در تشرف متقاضيان نيس��ت و تصميمگيري در اين خصوص
منوط به مجوز رسمي دولت عراق و ستاد مركزي اربعين خواهد بود.
همچنين از تمام مشتاقان درخواس��ت ميشود با توجه به بسته بودن
مرزها ،به هيچوجه به مرزهاي كشور مراجعه نكنند.

زبان آلماني و فرانسه در پايه هفتم

رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش�ي از ارائه آزمايشي
زبان آلماني و فرانسوي در كنار زبان انگليسي در پايه هفتم خبر داد.

رئيس سازمان پژوهش آموزش و پرورش روز گذشته در نشست خبري
خود با رسانهها اظهار كرد :در س��ال تحصيلي  1401 -1402حدود
 10درصد عناوين درس��ي را بر پايه راهنماهاي برنامه درسي نوين كه
براساس اسناد تحول بنيادين تدوين شدهاست ،توليد خواهيم كرد.
حس��ن ملكي درباره برنامهريزي درس��ي دوره پيشدبستاني گفت:
راهنماي برنامه درسي خاص اين دوره براي مهدكودك خانوادهمحور
است و براي سه س��ال دوم كه شامل پيشدبس��تاني است ،محتواي
س��ازمانها و مراكز گوناگون را در قالب يك فراخوان بررسي كرديم.
اكنون هفت بسته تربيت و يادگيري خاص دوره پيشدبستاني آماده
شدهاست كه به سازمان ملي تعليم و تربيت كودك ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي از انتقال درس آمادگي
دفاعي از پايه  12به پايه  10در شش رشته جديد شاخه كاردانش خبر
داد و گفت :همچنين از مهر امس��ال ش��اهد اجراي آزمايشي دروس
آلماني و فرانس��وي در كنار زبان انگليس��ي در پايه هفتم خواهيم بود
كه دانشآموزان با توجه به عاليق خود ميتوانن��د يكي از اين زبانها
را انتخاب كنند.
ملكي ادامه داد :بايد به س��مت تأمين معلمان مناس��ب براي آموزش
زبانهاي آلماني و فرانسوي برويم و هماكنون در اين زمينه محدوديت
داريم و شرايط براي تربيت معلمان فراهم نشدهاست.
وي با اشاره به اجراي رويكرد چند تأليفي كتابهاي درسي بيان كرد:
امسال در كنار كتاب زبان انگليسي موجود كتاب مجزايي توسط گروه
ديگري تأليف شدهاس��ت كه به صورت آزمايشي ارائه ميشود و پيش
از اين براي كتاب مديريت و آداب زندگي سياست چند تأليفي را اجرا
كردهبوديم.
رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش��ي درباره انتقاد از اينكه
دانشآموزان پس از فارغالتحصيل��ي نميتوانند چند كلمه به عربي يا
انگليسي صحبت كنند ،عنوان كرد :هدف اصلي درس عربي يادگيري
مكالمه نيست،بلكه رويكرد اين است كه دانشآموز متون عربي اعتقادي
را متوجه شود .در زبان انگليسي يكي از اهداف آموزش مكالمه است،
اما بايد دانشآموزان را آماده كنيم تا زماني كه به متون علمي مراجعه
كردند ،متوجه معناي آن شوند ،هر چند مكالمه هم بخشي از آموزش
زبان انگليسي است.

سرگرداني مردم
در اخذ مجوز تردد كرونايي

افرادي كه روز گذش��ته براي اخذ مج��وز تردد به فرمان��داري تهران
مراجعه كردند با بنر بزرگي مواجه شدند با اين مضمون كه اخذ مجوز
تردد از روز سهشنبه  23شهريورماه  1400به صورت الكترونيكي صادر
ميشود،بنابراين طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه به صورت حضوري
مجوزي صادر نميشود .اگرچه الكترونيكي شدن صدور مجوز ترددهاي
كرونايي بسيار خوب است و باعث كاهش مراجعات مردمي ميشود ،اما
به نظر ميرسد كه دو نكته از نظر مسئوالن مربوطه دور ماندهاست.
 -1بسياري از مردم براي بسياري از كارها در همين يكي دو روز نياز به
مجوز دارند شايد بعد از  23شهريور ديگر نيازي به تردد نداشته باشند،
آنها در حال حاضر بايد چه كنند.
 -2ممكن اس��ت كه س��ايت پس از راهاندازي مش��كالت و باگهاي
كامپيوتري داشته باشد و از آنجا كه هنوز امتحان نشدهاست با مراجعه
بيش از ح��د مراجعهكنندگان دچار مش��كل ش��ود ،آن موقع تكليف
چيس��ت؟ آيا باز بايد مردم چند روز ديگر صبر كنند تا مشكالت فني
سايت حل شود يا اينكه بايد با مراجعه حضوري مجوز تردد اخذ كنند.
سال گذشته نيز قرار بود اخذ مجوز تردد كرونايي به صورت الكترونيكي
باش��د ،اما از آنجا كه به نظر برخي از كارشناس��ان ممك��ن بود تعداد
درخواستها بيش از حد توان فني و انساني فرمانداري براي پاسخگويي
باشد ،الكترونيكي شدن مجوز تردد كرونايي لغو شد.
در آخر بايد گفتاي كاش مسئوالن مربوطه فرمانداري قبل از آنكه مانع
صدور مجوز حضوري شوند ،ابتدا سايت را راهاندازي ميكردند و پس
از يكي دو روز آزمايشي آنگاه دس��تور اجباري شدن ثبتنام در سايت
فرمانداري را ميدادند.
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پيشثبتن�ام اع�زام ب�ه اربعي�ن حس�يني از صب�ح
ام�روز (دوش�نبه) از طري�ق س�امانه س�ماح ب�ه آدرس
 samah. haj. irو ب�ه ص�ورت غيرحض�وري انج�ام ميش�ود.
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نهضت كمكهاي مؤمنانه سنت شد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين :نقشه راه پنج ساله محروميتزدايي بسيج در حال اجراست
گزارش یک

عليرضا سزاوار

محمدصادق نیک گستر | فارس

رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين ،روز
گذش�ته در همايش�ي چش�م انداز بسيج را
در  10س�ال پي�ش رو ب�ه ص�ورت مختص�ر
تش�ريح كرد .ميدانداري بس�يج در نهضت
كمكه�اي مؤمنان�ه و تربي�ت  8ميلي�ون
جوان انقالبي ب�ه منظ�ور نقشآفريني براي
اقتدار كش�ور از فرازهاي س�خنان س�ردار
س�ليماني بود .وي با بيان اينك�ه دوران بزن
در رويي در فض�اي مجازي به پايان رس�يده
از برنامهريزيهاي متنوع براي س�اماندهي و
مقابله با معاندان در فض�اي مجازي خبر داد.

تاكنون چهار مرحله نهضت كم��ك مؤمنانه به
همت سازمان بسيج مستضعفين برگزار شده كه
فقط در مرحله چهارم بيش از 1/5ميليون بسته
معيش��تي ميان نيازمندان توزيع شدهاست .در
بحث محروميتزدايي هم بسيج با سازماندهي
گروههاي جهادي ،جديترين گام در اين زمينه
را برداشتهاست.
نبرد لشگر سايبري بسيج در چند جبهه
بسيج در بسياري از عرصههايي كه مردم به آن
نياز داشتند ،نقشآفريني كرده و اكنون اين نهاد

از تجربه و تخصص فوقالعادهاي بهرهمند است
كه اگر ساير دستگاهها از آن استفاده كنند ،حتماً
تحوالت چشمگيري محقق خواهد شد.
جهادگران بسيجي ثابت كردند كه ميتوان كشور
را ساخت و آباد كرد و با وجودامكانات محدودي
كه داشتند ،كارهاي بس��يار بزرگ و ماندگاري
انجام دادهان��د .تعداد گروهه��اي جهادي از 50
گروه در س��ال  ۷۹هم اكنون به بيش از  ۱۸هزار
گروه فعال افزايش يافتهاست!
پايان بزن در رويي در فضاي مجازي
يازدهمين همايش سراسري هاديان اجتماعي
نيروهاي مس��لح به صورت ويدئو كنفرانس در
س��ازمان بس��يج مس��تضعفين برگزار شد .اين
همايش با حضور سردار غالمرضا سليماني ،رئيس
سازمان بسيج مستضعفين ،حجتاالسالم حاجي
صادقي ،نمايند ه ولي فقيه در س��پاه پاسداران و
جمعي از هاديان نيروهاي مسلح برگزار شد.
سردار غالمرضا سليماني ،رئيس سازمان بسيج
مستضعفين طي سخناني در اين مراسم اظهار
داشت :بهتر است كه چشمانداز بسيج را در 10
سال پيشرو به صورت مختصر تشريح كنم.
رئيس س��ازمان بس��يج مس��تضعفين تصريح

كرد :ام��روز ميتوانيم ب��ه جرئ��ت بگوييم كه
دوران بزندرروي��ي در فضاي مج��ازي به پايان
رسيدهاست .برنامهريزيهاي بسيار متنوعي در
مسير تحقق اقدامات بس��يج ،نظير سازماندهي
فضاي مجازي صورت گرفتهاست كه دو قرارگاه
تعليم و تربيت و روشنگري و هدايت سياسي به
اين برنامهريزيها اختصاص يافتهاند.
وي با تأكيد بر اينكه اگر دولت اس�لامي محقق
نشود ،شكلگيري جامعه اسالمي دور از دسترس
است ،تصريح كرد :بس��يج به عنوان تشكيالت
انقالب اسالمي كه ذيل رهبري قرار دارد ،رسالت
خودش را اينگونه تشخيص داد كه تحقق بيانيه
گام دوم يكي از رسالتهاي اصلي بسيج است .به
همين منظور يك سند راهبردي  10ساله تهيه و
به رهبر معظم انقالب پيشنهاد داده شد كه رهبر
معظم انقالب اين سند را تصويب فرمودند.
س��ردار س��ليماني تمام تمركز اين س��ند را در
راس��تاي تحقق تمامي جنبههاي مردمساالري
اسالمي دانست و خاطر نشان كرد :اين سند اولين
سند راهبردي در كشور است كه بر اساس بيانيه
گام دوم بوده و به تصويب مق��ام معظم رهبري
رسيدهاست.

وي از تربي��ت  8ميليون جوان مؤم��ن انقالبي
پاي كار طبق اين س��ند خبر داد و گفت :راهبرد
دوم اين طرح نقشآفريني مردمپايه اس��ت و ما
مردمساالري اس�لامي را بر س��ه قاعده شركت
در انتخابات و انتخاب مس��ئوالن ،نقشآفريني
گس��ترده در زمينهها و نظ��ارت مردمي تصور
ميكنيم.
ميدانداري بسيج در كمكهاي مؤمنانه
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين اضافه كرد:
حدود  10قرارگاه براي پيگي��ري نقشآفريني
مردم و تربيت  8ميليون ج��وان انقالبي مؤمن و
پاي كار اختصاص دادهشدهاست.
وي با بيان اينكه بس��يج لوكوموتي��و قطار ملت
ايران اس��ت ،تأكيد كرد :اين امر باعث ميشود
كه 35ميليون نفر از مردم به ميدان نقشآفريني
بيايند و ضمن نقشآفريني نظارت هم كنند.
س��ردار س��ليماني ،بس��يج را مظه��ر تحق��ق
مردمساالري اسالمي خواند و گفت :بسيج يك
تعريف گسترده و عميق بر اساس انديشه امامان
انقالب اسالمي دارد.
وي با بيان اينكه بس��يج به دنب��ال تحقق همه
جنبههاي مردمساالري اس�لامي است ،اضافه
ك��رد :نهض��ت كمكه��اي مؤمنان��ه يك��ي از
نرمافزارهاي نظام اس�لامي بود كه پياده ش��د و
بسيج هم ميدانداري كرد كه اين نهضت تبديل
به يك سنت شد.
بسيج پاي كار پيشرفت علمي
گفتني است هم اكنون در راستاي حمايتهاي
علمي س��ازمان بس��يج از نخبگان حداقل150
پايگاه علم��ي در اس��تانهاي مختل��ف ايجاد
شدهاس��ت .فقط  ۴۴پايگاه علمي س��پاه تهران
در پايتخ��ت فعالي��ت ميكند .هر ك��دام از اين
پايگاههاي علمي توانايي اجراي پروژههاي علمي
را دارند ك��ه در برخي از اي��ن پايگاههاي علمي
نوآوريهايي صورت گرفته ك��ه به ثبت اختراع
منجر شدهاس��ت .همچنين هشت مركز رشد و
فناوري علمي ايجاد ش��ده كه  70واحد فناوري
در آنها مستقر هستند .يك كلينيك عارضهيابي
و رفع موانع تولي��د صنايع در مجموعه بس��يج
كارخانجات هم سال گذش��ته ايجاد شدهاست.
راهاندازي اتوبوس علمي «اتو دانش» كه شامل
آزمايشگاهي است كه در مناطق محروم حضور
پي��دا ميكن��د و ميتواند به دانشآم��وزان اين
مناطق خدمترساني كند ،از ديگر اقدامات جالب
سپاه تهران اس��ت .ضمن اينكه س��پاه حضرت
محمد رسول اهلل به دنبال ايجاد يك پارك علم
و فناوري است كه كارهاي انجام شده و تا پايان
سال اين پارك نيز راهاندازي ميشود.

پا پس كشيدن بيمهها از پوشش تست پي سي آر!
هر چند هم اكنون
گزارش 2
برخ�ي از مراك�ز
زهرا چيذري
تستهاي سريع
يا پي س�ي آر را رايگان انجام ميدهند ،اما
همچنان اغل�ب افراد حت�ي آنهاي�ي كه با
تشخيص و تجويز پزش�ك متخصص و فوق
تخصص بايد تست پي س�ي آر انجام دهند
ناگزيرند تا هزينه  350هزار توماني اين تست
را از جي�ب بپردازند .بيمهه�اي تكميلي در
صورت منفي بودن جواب تست هزينه آن را
پرداخت نميكنند و بيمه تأمين اجتماعي هم
هر چن�د بنا بود تس�ت پي س�ي آر را تحت
پوشش قرار دهد ،اما تاكنون از اين كار سرباز
زدهاند و ش�يوهنامه رايگان ش�دن تس�ت
تش�خيص كرونا را ابالغ نكردهاند .حاال هم
مدير كل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين
اجتماعي آب پاكي را روي دست بيمهشدگان
اين س�ازمان ريخته و گفته است«:اگر از ۸۰
ميليون نفر جمعيت منهاي  ۲۰ميليون جوان
يعن�ي  ۶۰ميلي�ون ،فق�ط  ۲۰درص�د آنه�ا
بخواهند آزمايش پي سي آر دهند ميشود
 ۱۲ميلي�ون آزماي�ش رايگان ك�ه از هزينه
واكس�ن بيش�تر ميش�ود و در صورتي كه
مديريت نش�ود ،منابع زيادي ميخواهد».

با سر به زيري پيك پنجم و افزايش واكسيناسيون
در كشور و واكس��ينه ش��دن حدود  25درصد
جمعيت كشور با يك دوز واكسن كرونا ،ميتوان
به مهار وي��روس براي موجهاي بع��دي اميدوار
بود ،اما در كنار ضرورت واكسيناسيون گسترده
جمعيت باالي  70درصد از جمعيت كشور براي
كنترل وي��روس،غربالگري و بيماريابي وس��يع
و انجام تس��تهاي تش��خيصي براي بيماريابي
از ضرورته��اي اجتنابناپذیر ب��راي مديريت
بيماري كروناس��ت .با وجود اين بعد از  18ماه از
همهگيري كرونا تا كنون  ۳۰ميليون و  ۲۲۷هزار
و  ۹۱۶آزمايش تش��خيص كوويد ۱۹در كشور
انجام شده كه هزينه بخش اعظم اين تستها را
مردم از جيبشان پرداخت كردهاند.
پا پس كشيدن تأمين اجتماعي از تست
رايگان كرونا
پيش��گيري بهتر از درمان است .توجه به اصول
پيشگيرانه همچون واكسيناسيون و بيماريابي و

حسین سروقامت

غربالگري با تستهاي گسترده نسخههايي است
كه وقتي پاي صحبت كارشناسان مينشينيد
براي مهار كرونا ميپيچند .با وجود اين از آمار
و ارقام اعالمي وزارت بهداشت ميتوان دريافت
آمار تستهاي تشخيصي كرونا آنچنان كه بايد
باشد ،نيس��ت .هزينه  350هزار توماني تست
پيسيآر هم موجب شده تا بسياري از پزشكان
براي تشخيص كرونا براي بيماران اسكن تجويز
كنند كه آن هم عواقب و عوارض خود را دارد و
بيماران مش��كوك به كرونا كه با تجويز پزشك
يا براي اطمينان از بيمار و ناقل نبودن به سراغ
تست تشخيص پيس��يآر ميروند بايد هزينه
 350هزار توماني آن را از جيب پرداخت كنند!
رسانهايش��دن اين ماجرا حدود دو هفته قبل
موجب شد تا سازمان بيمه سالمت و بيمه تأمين
اجتماعي در اطالعيههايي تس��ت پيسيآر را
رايگان اعالم كنند ،اما با گذشت زمان از رايگان
شدن اين تس��تها خبري نش��د و حاال معلوم
شده گويا بيمههاي پايه از رايگان كردن تست
پيسيآر يا حتي پوشش درصدي از هزينههاي
آن پشيمان شدهاند و شيوهنامه مربوط به رايگان
شدن تست پي سي آر را ابالغ نكردهاند؛ چراكه با
يك حساب و كتاب سر انگشتي متوجه شدهاند
اين كار برايشان گران تمام ميشود! حاال عباس
مقتدايي ،نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي
و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي در
نامهاي به وزير بهداش��ت تأكيد كرد كه هر چه

سريعتر شيوهنامه مربوط به رايگانشدن تست
پي سي آر ابالغ شود.
تستي كه بنا بود رايگان شود
شش��م ش��هريور ماه بود كه دبيرخانه شوراي
عالي بيمه س�لامت با ارس��ال نامهاي ،رايگان
شدن فرانشيز تست تش��خيصي كوويد  ۱۹را
به مراكز درماني و تشخيصي كشور اعالم كرد.
ي عالي بيمه س�لامت
در نامه دبيرخانه ش��ورا 
آمدهاست« :بهمنظور كاهش پرداخت از جيب
مردم و شناسايي بهموقع افراد مشكوك مبتال
به كوويد ۱۹با عنايت به فرمايشات مقا م معظم
رهبري ،خ��ود پرداخت (فرانش��يز) به منظور
دريافت تست گلوبال تش��خيص آزمايشگاهي
كوويد  ۱۹با كد  ۸۰۵۱۱۹كتاب ارزش نسبي
خدمات سالمت ،در بخش س��رپايي با رعايت
شرايط ذيل تا سقف تعرفه بخش دولتي رايگان
و به طور كامل توس��ط س��ازمانهاي بيمهگر
پرداخت خواهد شد».
پس از آن بود كه شهرام غفاري ،مدير كل درمان
غيرمستقيم س��ازمان تأمين اجتماعي درباره
هزينه تس��ت پي س��ي آر نيز توضيح داد«:اگر
تست مذكور در مراكز ملكي سازمان انجام شود،
رايگان اس��ت .تا به امروز مقررات اين گونه بود
اگر بيمه ش��دهاي در مراكز دولتي كه از طرف
وزارت بهداشت اعالم شده و مجاز هستند ،تست
بدهد ۷۰ ،درصد هزينه را تأمي��ن اجتماعي و
 ۳۰درصد را بيمهش��ده ميپرداختهاست و در

نماي نزديک

محدوديت تردد شبانه لغو شد

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از لغو محدوديت شبانه خبر داد .عليرضا رئيسي ،سخنگوي
س��تاد ملي مقابله با كرونا از لغو محدوديت تردد ش��بانه خبر داد و گفت :اگر محدوديتي ايجاد
شدهبود براي حفظ سالمت مردم بود تا دورهمي صورت نگيرد.
وي ادامه داد :با توجه به بحث مهم واكسيناسيون و سرعت واكسيناسيون اين اقدام صورت گرفت
و اين به معناي آزاد شدن دور همي نيست .برخي مراكز واكسيناسيون  24ساعته مشغول فعاليت
هستند و منع تردد شبانه باعث ميشد برخي از هموطنان نتوانند به مراكز واكسن بروند.
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به ضرورت انجام واكسيناسيون و رعايت پروتكلهاي
بهداشتي بعد از آن ابراز داش��ت:رفع محدوديت شبانه به اين معني نيس��ت تا مردم به راحتي
بچرخند و فكر نكنيم چون واكسن بزنيم ايمن هستيم و نياز به ماسك زدن نداريم.

بخش بس��تري نيز  ۹۰درصد هزينه تس��ت بر
عهده تأمين اجتماعي و  ۱۰درصد برعهده بيمه
شده بود،اما اخي را ً طي مصوبه شوراي عالي بيمه
مقرر شده هزينه تست  PCRرايگان شود كه
منتظر پروتكلهاي اعالمي از س��وي دبيرخانه
هس��تيم ،اعم از اينكه مث ً
ال يك تس��ت چندبار
ميتواند رايگان انجام ش��ود ؟ كدام پزشك بايد
بنويس��د؟ و در چه مراكزي بايد انجام ش��ود؟
منتظر دستورالعمل هستيم كه اگر ابالغ شود
اين تست هم رايگان خواهد شد».
اما تاكنون با گذشت بيش از  10روز از اين ماجرا
خبري از رايگان شدن تست پي سي آر نيست.
ش�يوهنامه تس�ت رايگان پي س�ي آر
ابالغ نشده
حاال مدير كل درمان غيرمس��تقيم س��ازمان
تأمي��ن اجتماع��ي در پيگيري ب��راي رايگان
شدن هزينه تست پي س��ي آر اينگونه توضيح
ميدهد«:هزينه آزمايش پي س��ي آر ۳۰ - ۷۰
بود كه در مراكز جامع سالمت رايگان شدهاست،
ولي در مراكز ديگر هنوز شيوهنامهاش به ما ابالغ
نشدهاست .شيوهنامه بايد به ما اعالم شود كه هر
بيماري چندبار ميتواند براي آزمايش رايگان
مراجعه كند».
به گفته غفاري اگ��ر از  ۸۰ميليون نفر جمعيت
منه��اي  ۲۰ميليون جوان يعن��ي  ۶۰ميليون،
فقط  ۲۰درصد آنها بخواهند آزمايش پيسيآر
دهند ميشود  ۱۲ميليون آزمايش رايگان كه از
هزينه واكسن بيش��تر ميشود و در صورتي كه
مديريت نش��ود منابع زيادي ميخواهد و بايد
مشخص شود كدام پزشكان و كدام بيماران و در
چه شرايطي اين كارها را انجام دهند.
حاال نايب رئيس كميس��يون امني��ت ملي و
سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس�لامي
در نام��هاي به وزير بهداش��ت تأكي��د كرد كه
هر چه س��ريعتر ش��يوه نامه مربوط به رايگان
شدن تست پي س��ي آر ابالغ شود .در اين نامه
آمده است «:با عنايت به لزوم و ضرورت انجام
آزمايش (تست) پي سي آر براي تشخيص ابتال
به ويروس منحوس كرون��ا و هزينه باالي آن
براي خانوادهها و همچنين با توجه الزام انجام
آزمايش پيس��يآر براي مسافرين ،مستدعي
است دس��تور فرماييد با قيد فوريت شيوهنامه
مربوطه تهيه و ابالغ شود».
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«راننده ناشنواست ،لطف ًا صبور باشيد!»
اين جمله براي رانندهاي كه پشت سر وي قرار گرفته و مرتب
بوق ميزد ،حكم سطل آب سردي را داشت كه يك دفعه ريخت
روي سر او !
دستش را از روي بوق برداشت .پايش را از پدال گاز كشيد و آرام
گرفت .كمي صبر و تحمل كسي را نكشته است.
آيا هميشه براي بردباري به نوشتهاي نياز است؟
كارم را از دست دادهام .درگير مبارزه با سرطانم .در راهروهاي
دادگاه گير افتادهام .عزيزي را از دست دادهام .احساس حقارت
و پوچي ميكنم .از تنگدستي شپش توي جيبم سه قاب بازي
ميكند .بعد از سالها درس خواندن هنوز بيكارم .مريضي در
خانه دارم .
زندگي مردم!
 . . .جملههاي پنهان
ِ
بلديم آنها را بخوانيم؟آيا همه بايد غصههاي خود را بنويسند و
فرياد كنند تا قدري با آنان مدارا كنيم؟

آغاز پويش عاطفهها
براي تحصيل كودكان محروم

مع�اون مش�اركتهاي مردم�ي و مع�اون اداري و مال�ي كميت�ه
امداد از آغاز اجراي جش�ن عاطفهها در سراس�ر كشور خبر داد.

معاون كميته امداد درباره پويش ملي عاطفهها گفت :با وجود پويش
ملي عاطفهها اين امكان وجود دارد كه دانشآموزان ما نسبت به سال
گذشته با حال بهتري در كالسها شركت كنند.
عليرضا عسگريان افزود :ما در س��ال  ۹۹ ، ۹۸و  ۱۴۰۰با بيماري كرونا
مواجه ش��ديم و خيلي از دانشآموزان نيازمند اين بودند كه از راه دور
در كالسها شركت كنند و داشتن يك تبلت يك ضرورت انكارناپذير
حضور در كالس درس است .دولت و مردم و به خصوص نهادها و بسيج
و كميته امداد حضرت امام ،پويشهاي متعددي تعريف كردند كه به
اين شيوه وسايل مورد نياز بچهها به دستشان رسيد.
عس��گريان در ادامه گف��ت :اگر تبلت به دس��ت اين كودكان نرس��د،
نميتوانند به تحصيل خود ادامه دهند .اگر هم يك س��ال از تحصيل
خود را از دست دهند به منزله اين است كه كل سالهاي تحصيلي خود
را از دس��ت دادهاند و خواهش ما از مردم اين است كه كمكهاي مالي
خود را به نهادها و خيريهها دهند ت��ا بتوانيم تبلت و نيازهاي بچهها را
تهيه كنيم.
وي در ادامه افزود :كميت��ه امداد امام تا به ام��روز چيزي حدود ۷۰۰
هزار دانشآموز را تحت پوشش خود قرار داده و كمك به اين كودكان
راههاي سادهاي هم دارد .پويش عاطفهها قبل از شروع سال تحصيلي
شروع ميشود تا بتوانيم هنگام شروع سال تحصيلي اقالم مورد نياز را
به دانشآموزان تحويل دهيم.
وي درباره تاريخ آغاز پويش عاطفهها گفت :امسال هم از بيستم شهريور
ماه ش��روع ش��ده تا يازدهم مهرماه ادامه خواهد داشت و كمكهاي
مؤمنانه و انساندوستانه شما را پذيرا خواهيمبود.
عس��گريان درباره محل درياف��ت و تحويل كمكه��اي مؤمنانه براي
دانشآموزان در پويش عاطفهها گفت :امسال مراكز تجمعي نخواهيم
داش��ت ،مگر اينكه اس��تانها صالح بدانند و با درنظر گرفتن شرايط
بهداشتي ميتوانند مراكزي را داش��ته باشند كه كمكهاي مردمي را
دريافت كنند ،اما مراكز نيكوكاري ما آماده هستند .ميتوانيد به دفاتر
نيكوكاري كميته امداد يا دفاتر نيكوكاري مستقر در مساجد مراجعه
كنيد و كمكهاي مستقيم خود را ارائه دهيد.
وي تأكيد كرد :در اين ميان كمكهاي نقدي خيلي حائز اهميت است.
خيلي از هموطنان عزيز ممكن است از طريق كارت راحت باشند كه با
شماره كارت  ۶۰۳۷۷۹۹۷۰۰۰۰۱۹۱۹ميتوان به راحتي كمكها را
پرداخت كرد .با شمارهگيري كد دستوري  *۸۸۸۷#هم پنجرهاي باز
ميشود كه ميتوانيد كمكهاي خود را به جشن عاطفهها واريز كنيد.
عس��گريان گفت :اين كمكها فقط براي دانشآموزان تحت پوشش
كميته امداد نيست و همه دانشآموزان ميتوانند از آنها استفاده كنند.
البته يكسري اولويتها را هم در نظر گرفتيم ،مث ً
ال براي كودكان مناطق
محروم مرزي كه تحت پوش��ش كميته امداد هم نيس��تند و محروم
هستند ،ولي با تجميع اين كمكها به استانها تحويل دادهميشود و
استانها هم به دانشآموزان اين كمكها را ميرسانند.
وي افزود :سال گذشته  ۲۷۲ميليارد تومان مردم عزيزمان كمك كردند.
در اين دو ،سه س��الي كه ش��رايط اقتصادي و تورم و كرونا وجود دارد
كمكهاي مردم بسيار افزايش داشتهاست .ما هفتم مهر ماه هم بهطور
نمادين زنگ عاطفهها را در مدارس به صدا خواهيم در آورد.

بيش از  3/5ميليون دانشآموز كشور به آموزش مجازي دسترسي
ندارند و آنهايي ه��م كه در كالسهاي درس مجازي حضور داش��تند
وضعيت قابلقبولي ندارند و امروز مسئوالن آموزش و پرورش از به صدا
درآمدن «زنگ خطر اُفت يادگيري دانشآموزان» خبر ميدهند.
رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور ابراز اميدواري كرد با
اختصاص بودجههاي در نظر گرفته شده ،در سال  ۱۴۰۰اجراي طرح
كاداستر در حوزه منابع طبيعي به اتمام برسد.
ثبتنام اينترنتي ترم پاييز  ۱۴۰۰كانون زبان ايران از روز پنجشنبه
يكم مهرماه در آدرس  www. ili. irآغاز ميشود و تا روز يكشنبه ۱۱
مهرماه ادامه خواهد يافت .گفتني است ،ترم پاييز  ۱۴۰۰اين مجموعه
آموزشي قرار است به صورت آنالين از تاريخ  ۱۷مهرماه آغاز شود.
رئيس مركز هماهنگي حوزه وزارت��ي آموزش و پرورش از برگزاري
آیين رونمايي از نسخه جديد ،شاد تا قبل از  ۳۱شهريورماه خبر داد.
مدير كل دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور با اشاره به
 ۲هزار و  ۹۲مورد پيام ارسالي به سامانه ملي ديدهبان در مرداد ۱۴۰۰
گفت:با توجه به افزايش قيمتها و تورم موجود تمامي توانخواهان و
خدمتگيرندگان بهزيستي تقاضاي دريافت خدمات مالي دارند.
مدير كل دفتر طب ايراني و مكمل وزارت بهداشت با اشاره به اينكه
بدون شك طب س��نتي ايراني ميتواند به ارتقاي سطح سالمت مردم
كمك كند ،گفت :وزارت بهداشت در دولت سيزدهم سياستهاي خود را
در خصوص توسعه منطقي طب سنتي ايراني برنامهريزي خواهد كرد.
در پي كشتهشدن يك قالده خرس قهوهاي در شهرستان فيروزكوه
طي روزهاي گذش��ته ،رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش استان
تهران از احتمال وقوع اين اتفاق به علت وجود تعارض بين انسان و حيوان
خبر داد و نزديكي گونهها به زيستگاههاي انساني را هزينهاي عنوان كرد
كه انسانها به علت استفاده از حقآبه محيطزيستي بايد بپردازند.
معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهوري گفت« :سياست زدگي» و
«نگاه تشريفاتي» بايد از دامان معاونت زنان پيرايش شود.
با تصويب ط��رح جهش توليد دانشبنيان ،ش��وراي جديدي تحت
عنوان شوراي راهبري دانشبنيان به رياست رئيسجمهور ،دبيري و
نايب رئيسي معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور تشكيل شدهاست؛
در قانون جديد  ۳۰ه��زار ميليارد ريال به س��رمايه صندوق نوآوري و
شكوفايي اضافه شدهاست.

