عليرضا سزاوار

سازمان بازرسي
به داد نيروهاي پيماني مهرآفرين برسد

آخرين گروه از معلمان طرح مهرآفرين سالهاست
كه اجحافهاي زيادي ديدهاند و حاال براي وضعيت
استخداميشان به «جوان» مراجعه كردند

آخري�ن گ�روه از اف�رادي ك�ه در آزم�ون اس�تخدامي نهض�ت
س�وادآموزي در س�ال  1386با عنوان معلمان ط�رح مهرآفرين
پذيرفته شدند ،همچنان وضعيت اس�تخدامي نامشخصي دارند.
نماينده گروه�ي از اي�ن معلم�ان در گفتوگو با «ج�وان» ضمن
گاليه از بيتفاوتي آموزش و پرورش و سازمان اداري استخدامي،
خواستار حل اين مشكل با ورود س�ازمان بازرسي كل كشور شد.

بر اس��اس قانون ،مدت زم��ان تبديل وضعيت از پيماني به رس��مي
حداكثر هشت سال اس��ت .با اين حال جمعي از معلماني كه قبل از
سال  1386با قبولي در آزمون استخدامي نهضت سوادآموزي مشغول
به كار شدند به رغم حداقل  14سال سابقه هنوز در اضطراب و استرس
شغلي به سر ميبرند كه تبعات اين مش��كل حتي ميتواند دامنگير
دانشآموزان آنها هم شود.
سرگرداني از سوي سازمان استخدامي
پذيرش در سازمان نهضت سوادآموزي تا س��ال  1386تنها از طريق
برگزاري آزمون استخدامي سراسري بود .پذيرفتهشدگان آزمون هم
پس از گذش��ت پنج س��ال يا معادل  60ماه خدمت به طور اتوماتيك
استخدام رسمي آموزش و پرورش ميشدند.
پذيرفتهشدگان در آزمون سازمان نهضت سوادآموزي ،پس از استخدام
ملزم به تشكيل كالسهاي رس��مي نهضت سوادآموزي بودند كه هر
كالس هم شامل حداقل  15نفر بود.
آموزشياران نهضت پس از گذراندن  ۶۰ماه يعني معادل پنج سال كار
در اين سازمان تا سال  1388به اس��تخدام رسمي آموزش و پرورش
درمي آمدند .آخرين تبديل وضعيت نيروهاي سوادآموزي هم در سال
 1389صورت گرفت و طبق بخشنامه ابالغي صرفاَ شامل خانوادههاي
معزز شاهد ،ايثارگران و جانبازان شد.
دي ماه سال  91با دستور رئيسجمهور وقت تصميم گرفته شد تا طبق
طرحي به نام مهرآفرين ،كليه بازماندگان از استخدام رسمي در نهضت
سوادآموزي را به صورت پيماني مهرآفرين جذب كنند.
در نهايت س��ال  ۹۸كليه نيروهاي پيماني آم��وزش و پرورش تبديل
وضعيت ش��دند ولي از تبديل وضعيت نيروهاي ط��رح مهرآفرين از
پيماني به رسمي ممانعت به عمل آمد .اين در حالي است كه سازمان
اس��تخدامي كش��ور تبديل وضعيت اين نيروها را منوط به برگزاري
آزمون و كسب حد نصاب آزمون دانسته ولي تاكنون اين آزمون را هم
برگزار نكردهاست.
سرشماري خانه به خانه هم انجام ميداديم
نماينده معلمان پيماني طرح مهرآفرين در اين خصوص به «جوان»
گفت :ما معلمان ،شركتكنندگان در آزمون استخدامي در سالهاي
 1377تا  ۱۳۸۶هس��تيم كه پس از قبولي در آزمون ،مراحل سخت
رد شدن از فيلتر هسته گزينش ،مصاحبه و شركت در كالسهاي بدو
خدمت و ضمن خدمت را طي كرديم و در سازمان نهضت سوادآموزي
استخدام شديم .همه ما پس از استخدام و تشكيل كالسهاي نهضت،
با وجود تمام س��ختيها از هيچ تالش��ي در حوزه آم��وزش فروگذار
نبوديم و عالوه بر كالسهاي نهضت سوادآموزي ،هر سال بدون هيچ
چشمداشتي براي سرشماري خانه به خانه كمسوادان يا بيسوادان
هم فعاليت ميكرديم.
زيور جهانگيري افزود :از سال  1391تاكنون با وجود جذب نيروهاي
جدي��د از طريق آزمون يا ب��ه صورت حقالتدري��س ،تعيينتكليف
آنها و تبديل وضعيت از پيماني به رس��مي براي خيلي از نيروهايي
كه در بدو ورود بدون هيچ آزموني پذيرفته ش��دند ،محقق شده اما
ما مهرآفرينيها همچنان به ص��ورت پيماني ماندهاي��م! ما از آقاي
درويشيان ،رئيس سازمان بازرسي كل كشور تقاضاي ورود و رسيدگي
به اين مشكل را داريم.
گفتند با نيروهاي رسمي هيچ تفاوتي نداريد!
اين معلم با بيان اينكه از سال  1388به ما گفته شد شما براي استخدام
مشكلي نداريد ،گفت :از  1391به بعد هم هر زمان آزمون استخدامي
برگزار شد و ما خواستيم براي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي در
آزمون ش��ركت كنيم ،اين اجازه براي ما صادر نشد .مدام به ما گفتند
شما با نيروهاي رسمي هيچ تفاوتي نداريد و پس از دو سال استخدام
رسمي ميشويد.
جهانگيري افزود :پس از آن هر بار به آموزش و پرورش مراجعه كرديم،
گفتند منتظر باش��يد و ما به اميد اينكه تبديل وضعيت ما مش��كلي
نخواهد داشت ،پيگير نشديم .هر بار بخشنامهاي براي تبديل وضعيت
از پيماني به رس��مي صادر ش��د ،فقط نيروهاي پيماني مهرآفرين را
مستثني كرده و اين حق  9سال يعني از سال  1391تاكنون است كه
هرسال از ما سلب شدهاست.
قرباني يك پسوند با عنوان مهرآفرين
نماينده معلمان پيماني طرح مهرآفرين تصريح كرد :اكنون هر كدام از
ما معلمان بين  13تا  17سال يا حتي بيشتر سابقه داريم،اما نه وزارت
آموزش و پرورش و نه سازمان اداري امور استخدامي پاسخگوي تبديل
وضعيت ما نيستند .آيا انصاف اس��ت نيروهايي كه بعد از سال 1386
بدون گذراندن هيچ آزموني تنها به واس��طه آموزش دادن دو نفر وارد
نهضت سوادآموزي شدند يا كساني كه در سال  96به عنوان نيروهاي
حقالتدريس به آموزش و پرورش پيوس��تند ،بدون داشتن كمترين
سابقه تدريس كه يكي از پر ابهامترين استخدامها بود ،تبديل وضعيت
شوند و ما با داشتن نزديك به  17سال سابقه هنوز بالتكليف بمانيم؟!
وي با اشاره به ايراد قانون اين ماجرا هم گفت :در هيچ ماده قانونياي
استخدام پيماني با دو عنوان تعريف نشدهاست و ما قرباني يك پسوند
با عنوان مهرآفرين شدهايم .حال آن كه اگر قرار بر اجراي قانون بود ،با
توجه به شركت ما در آزمون ورودي و طي دوره پنج ساله ،آنچه تا سال
 1389براي وروديهاي با آزمون رخ داد ،بايد شامل ما هم ميشد نه
اينكه تبعيض قائل شوند.
سن ما از آزمون دادن هم گذشت!
اين معل��م ادامه داد :تبعيض اينگونه بود كه ش��رايط اس��تخدام يك
آموزش��يار كه به طور آزاد با حقوق چند برابر ما ،فقط به دو نفر درس
داده از ما كه چندين سال با اندك حقوق يك يا چند كالس را در يك
روز كاري اداره كرديم ،بهتر بود .در حال حاضر با گذش��ت  9س��ال از
اين اجحاف بزرگ و در بالتكليفي بودن و پس از آن كه هر كدام از ما
سنمان حتي از شرايط برگزاري آزمون هم گذشته ،اعالم كردهاند كه
بايد آزمون بدهيد؛ حتي برخالف اين گفته خودشان سالهاي متمادي
ما را از شركت در آزمون هم منع كردهاند.
جهانگيري در نهايت تأكي��د كرد :احكام كارگزين��ي ما طبق احكام
نيروهاي رس��مي صادر ش��ده اما هيچ تغييري در حق��وق ما صورت
نگرفتهاست .از طرف ديگر ما معلمان عضو صندوق تأمين اجتماعي هم
هستيم .در فراخواني كه قب ً
ال براي تبديل صندوق به خدمات درماني
اعالم شد ،هزينه تبديل صندوق هم توسط معلمان تقبل شد؛ يعني ما
به جز يك تغيير نام ،هيچ بار مالي و هزينهاي براي دولت نداريم.
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گفتوگوي«جوان» با معاون اسبق آموزش عمومي وزارت آموزش و پرورش

ابالغ توقف  2030زمينهساز اجراي سند تحول است
سند موس�وم به  2030سازمان يونسكو ،يكي
از پروژههاي س�ازمان ملل متح�د به منظور
جهانيسازيملتهاويكسانسازيفرهنگها
تحت عنوان «توسعه پايدار» است .اين سند
در حالي از س�وي دولت يازدهم امضا شد كه
دو نهاد نظارتي مهم يعني شوراي عالي انقالب
فرهنگ�ي و مجلس از پذيرفت�ن آن بياطالع
بودن�د .با وجود اي�ن آذرم�اه  1395اقدامات
اجرايي  2030شكل قانوني و رسمي پيدا كرد و
حتي نامه معاون اول رئيسجمهور براي اجراي
س�ند از طريق ايجاد س�اختار مل�ي اجرايي
 2030در ش�هريور ماه  1395ابالغ ش�د ،اما با
اعتراض مقام معظم رهبري در  17ارديبهشت
ماه  1396اجراي اين سند متوقف شد .تغيير
س�بك زندگي ،تغييرات همهجانبه در تفكر
عقيدت�ي ،سياس�ي ،اخالقي و حت�ي قوانين
مدني و ايجاد زمينهه�اي دخالت دولتهاي
غربي و همچني�ن دريافت اطالع�ات داخلي
كشور از اش�كاالتي بود كه به اين سند گرفته
ميشد .از سوي ديگر ابالغ و اجراي سند 2030
در حالي صورت گرفت كه ما اسناد باالدستي
قوي و متقني همچون س�ند تح�ول بنيادين
آموزش و پرورش را پيش از اين داشتيم و اين
اسناد بومي در مرحله اجرا جا ماندهبودند .در
چنين شرايطي شوراي عالي انقالب فرهنگي
به عنوان عاليترين نهاد فرهنگي كشور ،طي
هشت س�ال گذش�ته با موضعي منفعالنه در
برابر اجراي سند  2030عمل كرده و اگرچه با
فرمان رهبر معظم انقالب اجراي  2030در عمل
متوقف شدهبود ،اما اين ش�ورا به طور رسمي
توقف اجراي  2030را به نهادهاي ذيربط ابالغ
نكردهبود .حاال در نخس�تين جلس�ه شوراي
عالي انقالب فرهنگي در دولت سيزدهم و به
رياست سيد ابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور29،
مصوبه بر زمين مانده اين شورا بررسي و هفت
مصوبه ابالغ شد .توقف اجراي سند  2030يكي
از اين مصوبات است .در سند لغو آموزش 2030
آمدهاست :هر نوع سند بينالمللي و باالدستي
كه سياس�تهاي تعليم وتربيت در جمهوري
اسالمي ايران را تحتالشعاع قرار دهد ،قابل
پذي�رش نخواهد بود .ح�اال آنطور ك�ه دكتر
حسين احمدي ،معاون اسبق آموزش عمومي
وزارت آموزش و پرورش و عضو هيئت علمي
دانشگاه آزادي اسالمي به «جوان» ميگويد،
با ابالغ رس�مي توق�ف اج�راي  2030زمينه
براي اجراي اسناد باالدستي بومي كشورمان
همچون سند تحول بنيادين فراهم خواهد شد
و اگر در برخي دستگاهها يا مدارس هنوز 2030
به طور غيررسمي اجرايي ميشده حاال ديگر
اجراي اين سند رسم ًا تخلف محسوب ميشود.

روزهاي اخير رئيسجمهور و شوراي
عالي انقالب فرهنگ�ي هفت مصوبه
بر زمي�ن مانده اي�ن ش�ورا را ابالغ
كردهاس�ت؛يكي از اي�ن مصوب�ات
لغو اجراي س�ند  ۲۰۳۰است .آيا بعد
از مطالب�ه رهب�ر معظم انقلاب در
خصوص لغو اجراي  ۲۰۳۰و حواش�ي
آن در سالهاي گذش�ته باز هم اين
سند اجرايي ميشد؟

وقتي كه مطالبه س��ند  ۲۰۳۰از س��وي هيئت
دولت به رياس��ت آقاي جهانگيري ابالغ ش��د،
مقام معظم رهبري و مردم نهادها و س��ازمانها

ابالغيه رسمي و موضعگيري رسمي
ش�وراي عالي انقلاب فرهنگي در
رابطه ب�ا توقف اجراي س�ند  ۲۰۳۰و
دستاوردهایی ميتواند داشته باشد؛
آيا ميتواند زمينه ساز اجراي اسناد
باالدستي بر زمين ماندهاي چون سند
تحول بنيادين شود؟

گزارش یک

زهرا چيذري

درست اس��ت؛ تاكنون هم اين س��ند از طرف
آموزش و پرورش اجرايي نميشد ،اما وقتي كه
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان نهادي
كه رئيسجمه��ور در رأس آن ق��رار دارد و به
عنوان يك ارگان فرهنگي تشخيص دادهاست
كه اين س��ند با فرهن��گ و اعتق��ادات ما هيچ
س��نخيتي ندارد و حتي مغايرت دارد ،اگر نهاد
و سازماني اين س��ند را اجرايي كند ،به عنوان
تخلف محسوب ميشود و از سوي ديگر همانطور
كه اشاره داشتيد موجب ميشود تا زمينه براي
اجراييش��دن س��ندهاي بومي خودمان مانند
س��ند تحول بنيادين فراهم ش��ود .بيشترين
مخاطب سند  ۲۰۳۰در بحث آموزش و پرورش
بود ،زيرا مخاطبان آن ب��ه خاطر نقشپذيري و
حساسيت سن در سني هس��تند كه ميتوانند
با اين س��ند ارتباط برقرار كنند ،از سوي ديگر
جامعه آماري كه به عنوان جامعه معلمين وجود
دارد و همچنين متن آموزشي اين سند ،بيشتر
در حوزه آموزش و پرورش اهميت پيدا كردهبود.
در حال حاضر با مصوبه ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي ،هيچ توجيه و دليلي براي اجراي سند
 2030نميتواند وجود داشتهباشد.
همه در اين رابطه موض��ع گرفتند و اجراي اين
سند لغو ش��د .مقام معظم رهبري در اين رابطه
تأكيد داشتند كه چون اين موضوع يك مسئله
فرهنگي است ،شوراي عالي انقالب فرهنگي هم
بايد در اينباره موضع بگيرد و به طور رس��مي
به عن��وان يك مق��ام باالتر در ح��وزه فرهنگي
رس��ماً به مقامها و نهادها لغو اجراي اين س��ند
را ابالغ كند .همانطور كه ميدانيد سند 2030
به س��ازمانهاي متعددي همچ��ون آموزش و
پرورش ،وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم
ارتباط داشت .بنابراين الزم بود تا شوراي عالي
انقالب فرهنگي طي نامه رس��مي ب��ه دولت و
ارگانهاي زيرمجموعه دولت اعالم كند اجراي
سند  ۲۰۳۰تخلف محسوب ميشود و هيچكس
حق اجراي آن را ندارد،اما شوراي عالي انقالب
فرهنگي اين كار را نكردهبود.

دليل اي�ن انفع�ال ش�وراي انقالب
فرهنگي چه بود؟ آيا به خاطر اين بود
كه جلسات اين ش�ورا در دولت قبل
تشكيل نشد يا به واس�طه كمكاري
شورا اين اتفاق نيفتاد؟

ك��م كاري ش��د .همانگونه كه طب��ق مصاحبه
اخير حجتاالس�لام س��يد س��عيدرضا عاملي،
دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 29 ،مصوبه
اين ش��ورا ابالغ و اجرايي نشدهاست؛ لغو اجراي
سند  2030هم ابالغ و اجرا نشدهبود .از اين حيث
طبق آنچه دبير ش��وراي عالي انقالب فرهنگي
اعالم كردهاس��ت برخي از اين مصوبات به دليل
نياز به كار كارشناسي بيش��تر و برخي ديگر به
دليل اينكه چندان با ساليق دولت قبل مطابقت
نداشته ،بر زمين ماندهبود .يكي از اين موارد هم
اين سند  ۲۰۳۰است كه رسماً نامه توقف اجراي

و اين ميتواند زمين�ه را براي اجراي
سند تحول آمادهتر كند؟

بله .از ابتدا اين بحث وجود داش��ت وقتي كه ما
اسناد باالدس��تي در اين زمينه داريم ،چرا بايد
سند ديگري اجرايي ش��ود؟ حاال با كان لم يكن
شدن و لغو شدن س��ند  ۲۰۳۰جا دارد تا اسناد
ديگري ك��ه در اين زمينه وجود دارد و مس��ائل
فرهنگي كشور را در بر ميگيرد ،اجرايي شود.
آن از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي به دولت
و س��ازمانهاي ذيربط ابالغ نش��دهبود ،در واقع
اين سند به واس��طه پيگيريهاي رهبري اجرا
نميشد و لغو ش��دهبود ،اما نامه و ابالغيه لغو آن
ارسال نشدهبود.

اما گاه�ي اخباري از اج�راي پنهاني
سند در برخي از مناطق يا دستگاهها
شنيده ميشد!

بله در برخي از جاها برخي از محتواها و برخي از
مفاد آن اجرايي شدهاست .به طور مثال در وزارت
بهداشت يا وزارت علوم يا برخي از مدارس برخي
از مفادهایی كه در اين س��ند وجود داشت ،اجرا
ميش��د .البته توجه داشته باش��يد كه برخي از
موارد اين سند مربوط به مسائل اجتماعي ،برخي
به مسائل جنس��يتي برخي در رابطه با پوشش
دختران و برخي موارد مربوط به س��واد آموزي
در مناطق محروم مربوط و ممكن بود اجرا شود.
مخالفتها با مواردي از اين سند بود كه با شرع
و ديانت ما مطابقت نداشت ،اما برخي از مفاد آن
ممكن بود مسائل عمومي باشد كه با شرع ما هم
مطابقت داشته باشد ،اما اجراي اين موارد هم در
شأن ما نبود و به نفع اهداف  2030تمام ميشد،
اما ح��اال با ابالغي��ه اخير ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي ديگر تمامي اين موارد ملغي ميشود.

چ�ه اس�نادي در زمين�ه بحثهاي
فرهنگ�ي و آموزش�ي در كش�ور ما
وجود دارد كه بر زمين مانده و اجرايي
نشدهاست؟

االن حداقل پنج س��ند مهم و اساسي در حوزه
اسناد باالدستي در كش��ور ما وجود دارد؛ سند
علمي كشور ،سند فرهنگي كشور ،سند دانشگاه
اسالمي ،سند چشمانداز  ۲۰ساله و سند ابالغي
مقام معظم رهبري را داريم ك��ه  ۱۸ماده دارد.
نقش��ه جامع علمي كش��ور یعنی اينها که همه
اس��نادي هس��تند كه در حوزههاي باالدستي
و فرهنگي قرار دارند .مش��كلي ك��ه در ماجراي
س��ند  ۲۰۳۰اتفاق افتاد آن بود كه با وجود اين
همه اسناد باالدس��تي متقن ،اين س��ند با يك
حرص و ولعي تصويب و ابالغ شد و كميسيونها
و كارگروههاي متع��دي در بخشهاي مختلف
آم��وزش و پرورش مث��ل س��ازمان پژوهشها،
سازمان سوادآموزي ،آموزش متوسطه ،آموزش
ابتدايي در هم��ه اين قس��متها كار گروههاي
متعددي تشكيل شد و كارگروههاي اجرايي سند
راهبردي و اجرايي آن را تدوين و اجرا كردند،زيرا
از طرف دولت و آقاي جهانگيري مورد تأكيد قرار
گرفته بود و بس��ياري از دستگاهها آن را اجرايي
كردند ،اما حاال با ابالغ رسمي شوراي عالي انقالب
فرهنگي ميت��وان به ايجاد زمين��ه براي اجراي
اسناد باالدستي خودمان اميدوار بود.

واكسيناسيون به دهه شصتيها رسيد
با اس�تمرار روند
گزارش 2
واكسيناس�يون،
باالخره نوبت به دهه شصتيها براي تزريق
واكسن كرونا رس�يد .آمار فوتيهاي كرونا
همچنان باالي  400نفر است ،اما خبرهايي كه
از طوالنيت�ر ش�دن س�اعات كاري مراكز
واكسيناسيون به همراه تسريع در اين روند
رس�انهاي ميش�ود ،گوياي بهب�ود اوضاع
كرونايي در آستانه مهر است.

در  24س��اعت منتهي به  ۲۳شهريور  ۱۴۰۰و بر
اساس معيارهاي قطعي تش��خيصي ۲۲ ،هزار و
 ۳۲۹بيم��ار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كش��ور
شناسايي شد كه  3هزار و  ۴۳۶نفر از آنها بستري
شدند .در همين مدت  408بيمار كوويد ۱۹جان
خود را از دس��ت دادند و مجم��وع جانباختگان
اين بيماري در كش��ورمان به  ۱۱۵ه��زار و ۱۶۷
نفر رسيد.
بيش از ي�ك ميليون دوز تزري�ق روزانه
واكسن
بنا بر اعالم وزارت بهداش��ت ،تاكنون  ۲۵ميليون
و  ۹۳هزار و  ۷۸۴نف��ر دوز اول واكس��ن كرونا و
 ۱۲ميليون و  ۷۷۲ه��زار و  ۷۶۷نفر نيز دوز دوم
را تزريق كردهاند و مجموع واكس��نهاي تزريق
شده در كشور به  ۳۷ميليون و  ۸۶۶هزار و ۵۵۱
دوز رسيد .در ش��بانهروز منتهي به روز گذشته،
يك ميليون و  ۲۲۹هزار و  ۲۰۳دوز واكسن كرونا
در كشور تزريق شدهاس��ت .گويا قرار است آمار
واكسيناسيون روزانه همچنان باالي يك ميليون
دوز سير كند .اين موضوع سبب شدهاست سامانه

حسین سروقامت

اعطاي نوبت تزريق واكسن كرونا به دهه شصتيها
برسد و برخي مراكز واكسيناسيون هم  24ساعته
فعاليت كنند.
دهه شصتيها به واكسن رسيدند
پیش از این در برخي استانها مانند خوزستان و
يزد از افراد متولد  1360و ماقبل آن براي تزريق
واكسن دعوت به عمل آمدهاست .حاال با واردات
گسترده واكس��ن ،دعوت از دهه شصتيها براي
تزريق واكس��ن سراسری ش��ده و همه متولدین
 1360و قبل از آن میتوانند با مراجعه به سامانه
 salamat.gov.irس��اعت و م��کان تزری��ق را
تعیین کنند.
بابك عش��رتي ،معاون بهداشت دانش��گاه علوم

پزش��كي ايران گف��ت :اكنون در دانش��گاه علوم
پزش��كي ايران  ۴۶مركز واكسيناس��يون وجود
دارد كه به صورت دو شيفته از  8صبح تا  8فعال
هستند .وي افزود :در عين حال عالوه بر اين ،يك
مركز  ۲۴ساعته هم داريم .همچنين قرار است در
تهران يك مركز خودرويي ديگر هم اضافه كنيم .بر
اين اساس دو مركز خودرويي است كه يكي از اين
مراكز خودرويي كه در استاديوم آزادي واقع است،
 ۲۴ساعته ميش��ود و مركز خودرويي ديگرمان
كه واقع در مركز دژباني ارتش اس��ت تا  ۱۲شب
فعال خواهد شد .در عين حال يك مركز ثابت ۲۴
ساعته كه مركز س��وله كردستان است هم داريم
كه آن هم  ۲۴ساعته است .يك مركز ثابت ديگر

هم داريم كه سوله سازمان برنامه جنوبي است و
آن هم تا  ۱۲شب فعال خواهد شد .در عين حال
يك مركز ديگر را هم بايد  ۲۴ساعته كنيم كه بعدا ً
اعالم ميكنيم.
عش��رتي درباره وضعيت تأمين واكس��ن كرونا و
تزريق آن گف��ت :در حال حاضر ش��رايط تأمين
واكسن بسيار خوب اس��ت؛ به طوري كه ذخيره
خوبي داريم و اگر با همي��ن روند پيش رويم بين
هشت تا  ۱۰روز ديگر واكسن داريم .در عين حال
در نظر داريم كه تعداد تزريق روزانهمان را به ۱۰۰
هزار دوز در روز برسانيم .در  ۲۴ساعت منتهي به
سهشنبه در تهران  ۸۸هزار دوز تزريق داشتيم كه
بايد اين ميزان را به روزانه  ۱۰۰هزار دوز برسانيم و
به نظر ميرسد كه ميتوانيم به اين رقم برسيم.
دوز تقويتي براي همه الزم نيست
گفتني اس��ت گروهي از متخصصان بينالمللي
از جمله كارشناسان سازمان غذا و داروي امريكا
و س��ازمان جهاني بهداش��ت ( )WHOبر اساس
بررسيهاي خود اظهار داشتند :تزريق دوز تقويتي
واكس��ن كروناويروس براي عموم افراد ضروري
نيست .اين كارشناسان تأكيد كردند :الزم است
شواهد بيشتري ارائه ش��ود تا بتوان در مورد لزوم
تزريق دوز تقويتي اين واكس��ن به طور گسترده
قضاوت كرد.
محققان تأكيد كردند :هرگونه تصميمگيري در
مورد ضرورت تزريق دوز تقويت��ي يا زمانبندي
تزريق دوز س��وم بايد بر اس��اس تجزيه و تحليل
دقيق دادهه��اي باليني ي��ا اپيدميولوژيك يا هر
دو مورد باش��د كه نش��اندهنده كاهش مداوم و
معنيدار ابتال به نوع شديد بيماري باشد.
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حرفهها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليتهاي اجتماعي دارند؛
بنابراين اگر قانونگذار هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار كنيد،
شايسته است:
در قانونگذاري رضاي خدا ،مصالح مردم و قوانين باالدستي را
مدنظر قرار دهيد.
تيزبين�ي ،آيندهنگ�ري ،مصلحتس�نجي ،همهجانبهنگري،
امكانسنجي و رفاه مردم را همواره رعايت كنيد.
شفافيت و صراحت را در قانون لحاظ كرده ،از تصويب قوانين
چندپهلو اجتناب كنيد .مصالح واقعي مردم را بر مصالح فعلي
آنان مقدم داشته ،راههاي فرار از قانون را سد كنيد.
از منافع شخصي بگذريد .شجاع باشيد و در تصويب قوانين از
هياهوهاي سياسي و بينالمللي نهراسيد.
خود را مصون از خطا ندانسته ،از تقنين عجوالنه ،غيرتخصصي
و غيركارشناسي بپرهيزيد .تعارضات قانوني و در نتيجه ميزان
خطا را به حداقل برسانيد.
خود را مس�ئول تمام جوانب قانونگذاري دانسته ،به پيشنهاد
تأسيس «صندوق تأمين خسارات ناشي از تقنين» فكر كنيد.

سرشبكه فروش غيرقانوني
داروهاي كرونا در دام سازمان بازرسي

سرش�بكه بان�د  ۳۰نف�ر هاي ك�ه دار وه�اي كرون�ا را از
بيمارس�تان خ�ارج میکردن�د و از طري�ق داروخانهه�ا در
ب�ازار آزاد ميفروختن�د ،ب�ه دام س�ازمان بازرس�ي افت�اد.

معاون نظارت و بازرس��ي امور فرهنگي و اجتماعي س��ازمان بازرسي
كل كشور گفت :سر شبكه  ۳۰نفره كه داروهاي كرونا را از بيمارستان
خارج و اقدام به فروش دارو از طريق داروخانهها در بازار آزاد ميكردند،
شناسايي ش��د .حجتاالس�لام محمدمهدي عرب انصاري افزود :در
بررسي توزيع داروهاي مربوط با كرونا به فعاليت پنج شبكه رسيديم كه
هركدام بين پنج الي هفت نفر بودند كه به خروج دارو از بيمارستان و
فروش از طريق داروخانهها در بازار سياه اقدام ميكردند.
وي با بيان اينكه نفر عمده و سر شبكه اين باند شناسايي و حسابهاي
افراد بازداشت شده هم رديابي شدهاست ،گفت :از همان ابتداي شيوع
كرونا در كشور س��تادي در س��ازمان با حضور كارشناسان حوزههاي
مرتبط تشكيل و مسائل و مشكالت كرونا در آن پيگيري شد.
عرب انصاري افزود :در اولين اقدام معاونين وزارت بهداشت و صمت به
سازمان دعوت شده و درباره تأمين اقالم مورد نياز براي مقابله با كرونا
بحثهاي جدي شد و تالش كرديم چنانچه مشكلي وجود داشت ،حل
كنيم .وي افزود :متأسفانه اقالم مورد نياز كش��ور در دوره آغاز كرونا
بسيار كمتر از نياز بود .تدبير شد كه از ذخيره احتياطي استفاده شود
و از بانك مركزي خواس��تيم اعتبار تخصيص بدهند و كارگاهها شروع
به توليد كردند .بخشهاي مختلف قوا و آح��اد ملت پاي كار آمدند تا
توانستيم در خصوص اقالم مورد نياز به يك حد قابل قبول برسيم.
معاون س��ازمان بازرسي كل كش��ور تأكيد كرد :بهرغم تالشهايي كه
انجام شد ،صد البته ميتوانستيم تصميمات بهتري در خصوص مبارزه
با كرونا بگيريم .متأسفانه برخي پيشنهادهاي سازمان شايد ضعيف اجرا
ش��د،ولي در مجموع همكاري خوبي در اين زمينه صورت گرفت .وي
گفت :سازمان بازرسي در مسير مبارزه با كرونا پا به پاي دستگاهها حركت
كرد و در جاهايي حتي جلوتر از دستگاهها بود .به عنوان نمونه در بحث
اكسيژنسازها ،داروهاي كرونا و سرم سازمان بازرسي جلسات متعدد با
مسئوالن ذيربط برگزار كرد تا توانست اين مشكالت را مرتفع كند .حتي
در خصوص واردات واكسن سازمان بازرسي در هماهنگي بين دستگاهي
بسيار مؤثر بود و بارها از دستگاههاي مختلف از جمله وزارت امور خارجه
خواستيم كه اين موضوع را به صورت جدي دنبال كند.

اينترنت «شاد» رايگان است

سرپرس�ت وزارت آم�وزش و پ�رورش گف�ت :برگش�ت
ب�ه ش�رايط قب�ل از كرون�ا متص�ور نيس�ت ،بنابراي�ن در
ص�ورت بازگش�ايي تم�ام م�دارس« ،ش�اد» ب�ه عنوان ش�بكه
دانشآم�وزي ج�زو اركان نظ�ام تعلي�م و تربي�ت اس�ت.

عليرضا كاظمي ،سرپرست وزارت آموزش و پرورش از آغاز سال تحصيلي
با «ش��اد» خبر داد و افزود :هر چند ممكن است مناطق كم جمعيت و
دوردست تحت پوش��ش آموزشهاي مجازي نباش��ند و آموزشها به
صورت حضوري ارائه گردد ،اما حدود ۷۰درصد از دانشآموزان مهر را با
شاد آغاز خواهند كرد .وي ادامه داد :ظرفيتهايي كه با هدف دسترسي
دانشآموزان به فضاي امن اطالعات در فضاي مجازي طراحي شده ،بسيار
ش گفت:
قابلتوجه و درخورتقدير است .سرپرست وزارت آموزش و پرور 
در نسخه جديد شاد ظرفيتهاي بسيار خوبي براي استفاده معلمان و
دانشآموزان ايجاد شدهاس��ت تا تجارب ارزنده معلمان سراس��ر كشور
در دس��ترس قرار گيرد و معلمان مجرب ني��ز توانمنديهاي خود را به
جامعه عرضه كنند .وي خاطر نشان كرد :فراهم كردن امكان دسترسي
دانشآموزان به آموزشهاي برتر و با كيفيت ،رويكردي است كه در توسعه
عدالت آموزشي به ما كمك ميكند .كاظمي گفت :خيلي خوشحاليم كه
امروز ،دانشآموزان ما در محرومترين استانها نيز از اين آموزشهاي برتر
و با كيفيت برخوردار هستند و به بهترين تدريسها ،دسترسي دارند و
اين مسيري است براي دستيابي به نصيب آموزشي برابر كه رهبر معظم
انقالب نيز بر آن تأكيد كردند .وي افزود :تالش داريم با تهيه تبلت و ديگر
ابزار مناسب ،هم ضريب نفوذ بهرهبرداري دانشآموزان را در شبكه شاد
توسعه بدهيم و هم با ايجاد زيرساختهاي فناورانه در اقصي نقاط كشور،
پرورش ادامه

اقداماتي توسعهاي انجام دهيم .سرپرست وزارت آموزش و
داد :ممكن است برخي از مناطق كشور تحت پوشش شبكه ملي اطالعات
نباشد ،در اين راستا جلسهاي با وزير ارتباطات و فناوري داشتيم و موضوع
ش��اد نيز به عنوان اولين موضوع در دستور جلس��ه شوراي عالي فضاي
ت
مجازي قرار دارد .وي اضافه كرد :از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعا 
كه بهرغم فشارها و محدوديت تالش كردند تا امسال نيز همانند سال قبل
اينترنت رايگان را براي استفاده از شاد در اختيار معلمان و دانشآموزان
قرار گيرد،تقدير و تشكر ميكنم .كاظمي افزود :برگشت به شرايط قبل
از كرونا متصور نيست ،بنابراين در صورت بازگشايي تمام مدارس ،اين
شبكه به عنوان شبكه دانشآموزي جزو اركان نظام تعليم و تربيت بوده و
به عنوان بخشي از فعاليتهاي آموزشي ،ممكن است به يكي از سه حالت؛
مكملي ،مقومي يا اصلي براي دانشآموزان ارائه شود.

