
با تزريق ۴۵ ميلي�ون و ۷۷۵ ه�زار و ۳۳۶ 
دوز واكسن، بيش از نيمي از جمعيت كشور 
واكسينه شدند. حاال وزير بهداشت دستور 
داده تا محدوديت سني براي واكسيناسيون 
برداشته ش�ود و تمامي افراد باالي 18 سال 
مي توانند با مراجعه به مراكز واكسيناسيون 
واكس�ن خ�ود را دريافت كنند. ب�ا افزايش 
پوشش واكسيناس�يون زمزمه هاي كاهش 
محدوديت ها هم ش�نيده مي شود. به گفته 
وزي�ر بهداش�ت در دو هفته آين�ده برنامه 
جديدي براي كاه�ش و لغو محدوديت ها به 
ستاد كرونا خواهد ش�د و محدوديت هايي 
مانند منع تردد ش�بانه و س�فر كاهش پيدا 
مي كنند يا برداشته مي ش�وند و به جاي آن 
الك داون هوش�مند اجرايي خواهد شد. بر 
اين اس�اس افراد واكسينه ش�ده مي توانند 
با محدوديت ه�اي كمتري ب�ه فعاليت هاي 
اجتماع�ي خ�ود بپردازن�د، ام�ا رعاي�ت 
شيوه نامه هاي بهداش�تي همچون ماسك و 
فاصله اجتماعي همچنان ضروري خواهد بود. 

فوتي هاي كرونايي هر چند كاهشي شده اما اين 
كاهش هنوز چشمگير نيست. طي 24 ساعت 
تا روز ۳۰ شهريور ۱4۰۰ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۱۷ هزار و ۵۶4 بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 
2 هزار و ۵۸۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و 4۵۹ 

هزار و ۷۹۶ نفر رس��يد. در همين زمان، ۳۷۹ 
بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيماري به ۱۱۷ هزار 

و ۹۰۵ نفر رسيد. 
تا كن��ون 4 ميلي��ون ۸۱۹ ه��زار و 22۳ نفر از 
بيماران بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. 
۶ هزار و ۶۶۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۵۷ شهر 
كشور در وضعيت قرمز، 2۳۸ شهر در وضعيت 
نارنجي، ۱۳۶ ش��هر در وضعيت زرد و ۱۷ شهر 
در وضعيت آبي قرار دارند. روند واكسيناسيون 
اما با شتاب پيش مي رود. حاال بيش از نيمي از 
جمعيت كشور واكسينه ش��ده اند و آنطور كه 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت مي گويد احتماالً 
تا دو، سه هفته آينده پوشش واكسيناسيون به 

۷۰ درصد برسد. 
 به روز رس�اني محدوديت ها و برقراري 

الك داون هوشمند
وزير بهداشت در جلسه كميته كشوري علمي 
كوويد۱۹ با بي��ان اينكه تا ام��روز بيش از ۵۰ 
درصد مردم را واكس��ينه كردي��م، گفت:» در 
حوزه واكسيناس��يون به ح��دود 4۵ ميليون 
رسيده ايم و ديگر وضعيت دارد فرق مي كند و تا 
دو، سه هفته ديگر شايد به ۷۰ درصد هم برسيم. 
بنابراين ديگر الزم نيست كه دستورالعمل هايي 
را كه قباًل داشتيم، اجرا كنيم، بلكه بايد آنها را 

به روز كنيم. مثاًل الك داون هوش��مند را ايجاد 
كنيم و مطالب را به روز بتوانيم انجام دهيم.«

وي با تأكيد بر ايجاد الك داون هوشمند درباره 
آن اينگونه توضيح داد:» بايد كسي كه مدرسه 
مي رود يا در مراكز ديگر مي رود، واكس��ن زده 
باش��د. كس��ي به هتل مي رود كه واكسن زده 
باشد و كسي در مراكز جمعي مانند استاديوم و 
غيره مي رود كه واكسن زده باشد. بر اين اساس 
بسياري از محدوديت ها برداشته مي شود تا به 
زندگي عادي بازگرديم، اما با اين حال مواردي 
مانند ماسك و رعايت فاصله و تهويه بايد انجام 

شود.«
عين اللهي ادامه داد:»دستورالعمل هاي درماني 
هم بايد به روز رساني شود. زماني كه خودم به 
كرونا مبتال شدم، انواع و اقس��ام داروها اعم از 
كلروكين را روي من امتحان كردند. هر چيزي 
بايد به روز ش��ود. اگر به اين نتيجه رسيديم كه 
ديگر رمدسيوير الزم نيست، ديگر نبايد آن را 
تجويز كنيم. بنابراين اوالً نبايد تعصب داش��ته 
باش��يم و روي هر چيزي كه اجماع مي ش��ود، 
بايس��تيم و درمان ها را به روز كنيم. مهم ترين 
مسئله اي كه همه دانشمندان بايد نسبت به آن 

تأكيد كنند، واكسيناسيون است.«
  مرگ بيماران به دليل عدم رس�يدگي 

پرسنل 
وزير بهداش��ت با اش��اره به وضعي��ت متفاوت 
رسيدگي به بيماران در بيمارستان هاي مختلف 
و استان هاي مختلف تصريح كرد:»فكر نكنيد 

همه جا مانن��د مس��يح دانش��وري و بقيه اهلل 
اس��ت. همه جاي كش��ور اينگونه نيست، بلكه 
با س��هل انگاری اف��راد را اينتوبه)رس��يدگی( 
مي كنن��د. م��ن ۹ اس��تان را رفت��م و تم��ام 
آي سي يوهاي آن را ديده ام. اوضاع بسيار خراب 
اس��ت. پروتكل هايي كه زحمت كشيده و داده 
مي شود، اجرا نمي شود. مهم ترين مسئله براي 
بيمار كرونا نگهداري و اكسيژن او است. بيشتر 
مرگ ها هم در عصر و ش��ب، يعني در مواقعي 
كه پرسنل درست رس��يدگي نمي كنند، اتفاق 
مي افتد. انتظار دارم كه اين گزارش��ات داده و 

كار شود.«
  حذف محدوديت سني واكسيناسيون 

براي باالي 18 سال 
وزير بهداش��ت با تأكيد بر اينكه در كل كشور 
واكسيناس��يون ب��االي س��ن ۱۸ س��ال بايد 
بدون محدوديت انج��ام ش��ود، افزود:»ديگر 
محدوديت��ي نداري��م و مردم باالي ۱۸ س��ال 
مي توانند با مراجعه به مراكز واكسيناس��يون، 

واكسن دريافت كنند.«
عين الله��ي در ادامه با بيان اينك��ه ۵۰ درصد 
مردم واكس��ينه ش��ده اند، تصريح ك��رد:» در 
حال حاض��ر به م��رز تزريق 4۵ ميلي��ون دوز 
واكس��ن رس��يده ايم و هفته پي��ش ۸ ميليون 
دوز واكسن تزريق كرديم و اميدواريم در چند 
هفته آين��ده ۷۰ درصد جمعيت را واكس��ينه 
كنيم و از مشاهده صحنه هاي تلخ و مرگ و مير 
هموطنانمان جلوگيري كني��م، در تمام نقاط 
دنيا ثابت شده است واكسيناسيون از مرگ و مير 
جلوگيري مي  كند، البته رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، استفاده از ماس��ك و تهويه مناسب 

همچنان بايد رعايت شود.«
  كاهش س�ن واكس�ن دانش آم�وزان؛ 

تدريجي
وزير بهداش��ت در رابط��ه با واكسيناس��يون 
دانش آموزان نيز گفت:» ما در جلس��ه شوراي 
عال��ي آم��وزش و پ��رورش اع��الم كرديم كه 
مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها بايد زمينه 
حضور دانش آم��وزان و دانش��جويان را فراهم 
كنند؛ واكسيناس��يون دانش آموزان ۱2 تا ۱۸ 
س��ال از دو روز پيش آغاز شده اس��ت، اما فعاًل 
واكسيناس��يون كنكوري ها را آغاز كرده ايم و 
سن به تدريج كاهش پيدا خواهد كرد و برنامه 
داريم در دو تا س��ه هفته آينده واكسيناسيون 
دانش آموزان بين ۱2 تا ۱۸ سال انجام شود.« 
عين اللهي در خص��وص واكس��ن هايي كه در 
دنيا براي دانش آموزان به تأييد رسيده اس��ت، 
گف��ت:»در حال حاض��ر در دنيا واكس��ن هاي 
سوبرانا و س��ينوفارم براي دانش آموزان تأييده 

شده است.«
با گسترش پوش��ش واكسيناسيون شايد موج 
ششم كرونا به اندازه موج پنجم ويرانگر نباشد 
و مرگ ۶۰۰ ، ۷۰۰ نف��ري در روز دوباره تكرار 

نشود. 
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دادستان تهران طي بازديد از كارخانه هاي اطراف پايتخت بر رفع مشكالت واحدهاي توليدي تأكيد كرد

تعطيلي هر كارگاه يعني تشكيل دهها پرونده قضايي

حذف محدودیت سنی واکسیناسیون

دادستان تهران در 

عليرضا سزاوار
بازديد ديروز خود   گزارش  2

كارخانه ه�اي  از 
شهرك صنعتي شمس آباد خبر داد كه هر گاه 
كارخانه اي تعطيل يا حتي وارد ركود شود، در 
دس�تگاه قضايي دهها پرونده ايجاد مي شود؛ 
پرونده هايي كه هم براي كارگ�ران و هم براي 
دستگاه قضا تبعات زيادي به همراه داشته است. 
امس��ال بيش��ترين بازديد مقام��ات قضايي از 
كارخانه ها و ش��هرك هاي صنعتي در هفته قوه 
قضائيه رخ داد، اما با اتمام اين هفته رس��يدگي 
رو در رو با كارآفرينان به اتمام نرسيد. از آنجايي 
كه اصلي ترين مس��ئله كش��ور در ح��ال حاضر 
معيشت مردم است، يكي از اولويت هاي مهم تمام 
مسئوالن قوه قضائيه در سراسر كشور رفع موانع و 
حمايت از توليد است كه اتفاقاً كارآفرين ها را هم 

دلگرم كرده است. 
 ۳۳ شعبه ويژه صلح و سازش فقط مختص 

كارآفرينان
حماي��ت ش��وراي ح��ل اخت��الف از توليد هم 
در نوع خود بس��يار جالب اس��ت. ش��وراي حل 
اختالف استان تهران امسال با هدف حمايت از 
توليدكنندگان و كارگران، شوراهاي حل اختالف 
ويژه كارآفرينان تأسيس كرد. به طوري كه ۳۳ 
شعبه ويژه صلح و سازش در شهرك هاي صنعتي 
استان تهران، در اتحاديه ها و اصناف ايجاد شده و 
از اين شعب حتي يك مورد هم شكايت به مركز 
نيامده است! چراكه به گفته رئيس شوراي حل 
اختالف اس��تان تهران، رسيدگي ها در شعب به 
صورت تخصصي انجام مي ش��ود تا مش��كل در 
همان مرحله برطرف ش��ود.  بند دوم اصل ۱۵۶ 
قانون اساس��ي بر احياي حقوق عامه توسط قوه 
قضائيه تأكيد كرده است. حمايت از توليد داخلي 
هم يك��ي از مصاديق حقوق عامه اس��ت. ضمن 
اينكه شعار امس��ال هم توليد، پش��تيباني ها و 
مانع زدايي ها است و توجه جدي به تقويت توليد 
داخل و اشتغالزايي موجب شده كه قوه قضائيه 
براي حمايت از توليد در راستاي احياي حقوق 

عامه، مسئوليت سنگين تري دارد. 

 مقابل�ه ب�ا اطال�ه دادرس�ي در پرونده 
كارخانه ها

در همين راستا روز گذش��ته دادستان تهران در 
جريان حضور در ش��هرك صنعتي شمس آباد از 
چهار واحد توليدي بازديد ك��رد و از نزديك در 

جريان مسائل و مشكالت آنها قرار گرفت. 
دادس��تان تهران در جريان بازديد از واحد هاي 
توليدي در شهرك صنعتي »شمس آباد« گفت: 
تالش ما بر اين است كه قوه قضائيه با تمام توان و 
ظرفيتي كه دارد از فعاليت هاي واحد هاي صنعتي 

و توليدي حمايت و كمك كند. 
علي القاصي مهر  در حاش��يه بازديد از واحد هاي 
توليدي با بيان اينكه ه��دف از اين بازديد ها اين 
است كه از نزديك وضعيت اين واحد هاي توليدي 
را مش��اهده كنيم و مش��كالتي را كه آنها با آن 
درگير هستند، بررسي كنيم، گفت: بخشي از اين 
مشكالت مربوط به مسائل حقوقي و قضايي است 
كه به مجموعه دستگاه قضايي مربوط مي شود. 
تالشمان در مجموعه قوه قضائيه بر اين است تا با 
تمام توان و ظرفيت هايي كه داريم از فعاليت هاي 

مجموعه هاي صنعتي و توليدي حمايت كنيم. 
دادس��تان تهران درباره پرونده هايي كه مربوط 

به قوه قضائيه اس��ت و به خصوص پرونده هايي 
كه بعضاً ممكن است رس��يدگي آنها دچار اطاله 
شود، گفت: پس از بازديد و استماع نقطه نظرات 
مديران كارگاه ها، با بررسي پرونده ها در خصوص 
آن بخشي كه بتوانيم دس��توراتي صادر كنيم و 
در راستاي رفع مشكل آنها اقدامي انجام دهيم، 
قطعاً اين اقدامات انجام خواهد شد و آنچه نياز به 
كار كارشناسي و بررس��ي حقوقي و قضايي دارد 
در ستاد اقتصاد مقاومتي اس��تان تهران مطرح 

مي كنيم. 
 پرون�ده قضاي�ي كمتر ب�ا فع�ال بودن 

كارخانه ها
القاصي مهر با اش��اره ب��ه اينكه در بررس��ي اين 
پرونده ها حتماً دستگاه هاي مسئول و مرتبط را به 
ستاد اقتصاد مقاومتي دعوت خواهيم كرد، تأكيد 
كرد: تالش ما بر اين است كه قوه قضائيه با تمام 
توان و ظرفيتي كه دارد از فعاليت هاي واحد هاي 

صنعتي و توليدي حمايت و كمك كند. 
دادستان تهران در بخشي ديگري از اظهاراتش 
افزود: اين واحد ه��اي توليدي س��رمايه ملي و 
اجتماعي هس��تند و بايس��تي هم صيانت و هم 
تقويت شوند و هم تمامي مسئوالني كه متولي و 

مسئول هستند، پاسخگو باشند. 
القاصي مهر تأكيد كرد: اگ��ر يك كارگاه و واحد 
توليدي تعطيل يا دچار ركود ش��ود خروجي آن 
توليد پرونده در مجموعه دستگاه قضايي است، 
بنابراين فعال بودن واحد هاي توليدي و حمايت 
و رفع مشكالت آنها را به عنوان برنامه اصلي در 
مجموعه اصلي دستگاه قضايي دنبال مي كنيم 
و اميدواريم با هماهنگي بين همه دس��تگاه ها و 
نهاد ها به خصوص دستگاه هاي خدمات رسان و 
مجموعه سيستم بانكي كشور مشكالت رفع شود.  
اين مقام ارشد قضايي ادامه داد: مسئله اساسي و 
حياتي كشور مسئله توليد و اشتغال است و تمام 
دستگاه ها و نهاد ها همه بايد براي مسئله توليد 

كمك كنند تا مشكالت رفع شود. 
به گفته دادس��تان تهران تصميم گرفته ش��ده 
مش��كالت اين واحدهاي توليدي در دبيرخانه 
ستاد اقتصاد مقاومتي طرح شود و مقرر شد هر 
هفته مشكالت حداقل يك يا دو واحد توليدي را 
در دبيرخانه ستاد مقاومتي استان مطرح كنيم 
تا با راهكارهاي قانوني بخش��ي از مشكالت اين 

واحدها رفع شود. 
 نجات ۲ هزار واحد توليدي

گفتني است ارديبهش��ت امسال سخنگوي قوه 
قضائيه خب��ر داد كه در حوزه توليد و اش��تغال، 
با احيا و نجات ح��دود 2 هزار واحد توليدي، قوه 
قضائيه گام هايي را در جهت تحقق فرمايش��ات 
رهبر انقالب و ارائه خدمت به مردم و اميدآفريني 

در جامعه برداشته است. 
كارخانه كيوان همدان، كارخانه رشت الكتريك، 
قند ورامين، لوازم خانگ��ي ارج و غيره از جمله 
صنايعي بزرگي هس��تند كه با پيگيري هاي قوه 

قضائيه احيا شده يا در مسير احيا هستند. 
قوه قضائيه اكنون هم با عزم��ي جدي به دنبال 
حل مشكالت صنايع توليدي اس��ت و هر كدام 
از مديران واحده��اي تولي��دي نيازمند كمك 
باشند، از حمايت هاي قضايي برخوردار مي شوند 
و مديراني كه با سوء اس��تفاده به دنبال تعطيلي 
كارخانه هس��تند، تح��ت تعقيب قضاي��ي قرار 

خواهند گرفت. 

 رئيس سازمان بهزيستي كشور از واريز 4۸۰ هزار تومان روي كارت 
بانكي بيش از ۱۳۳ هزار نفر از معلوالن شديد و خيلي شديدي كه باالي 

۱۸ سال سن دارند و فاقد شغل و درآمد هستند، خبر داد. 
 رئيس شوراي شهر تهران از احتمال برگزاري راهپيمايي جاماندگان 
اربعين در پايتخ��ت خبر داد و گفت: ش��هرداري تهران همكاري هاي 
الزم را با ساير دستگاه هاي مربوطه در اين زمينه خواهد داشت. مهدي 
چمران همچنين با اشاره به سابقه امضاي قراردادهاي كالن در روزهاي 
آخر مديريت شهري در دوره هاي گذشته گفت: درخواست كرديم كه 

اين قراردادها مجدداً بررسي شود. 
 مركز مديريت آم��ار و فناوري اطالعات وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي در اطالعيه اي اعالم كرد: بعضي افراد يا س��ازمان ها 
در ازاي مبالغي، نامه يا كارت كاغذي، پالس��تيكي يا ديجيتال به زبان 
انگليسي خارج از سيس��تم وزارت بهداش��ت صادر مي كنند كه فاقد 

اعتبار است. 
 رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از توسعه واحدهاي ارائه خدمت دوستدار ايمني در مراقبت هاي اوليه 
بهداشتي و نيز پوشش ۳۸ درصدي پزشك خانواده در كشور خبر داد. 
 سخنگوي س��ازمان انتقال خون گفت: در حال حاضر نياز به اهداي 
خون در استان هاي گلستان، گيالن، يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان 
و هرمزگان بيشتر احساس مي ش��ود و مردم در اين شش استان اقبال 

بيشتري براي اهداي خون داشته باشند. 
 نتايج يك بررسي نشان مي دهد ورزش كردن براي سالمت قلب مفيد 

است، اما مي تواند انباشت كلسيم در عروق را افزايش دهد. 
 حبيب كاشاني با رأي اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان خزانه دار 

شوراي شهر تهران انتخاب شد. 
 معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور و رئيس مركزي ستاد اربعين 
گفت:در مسير رفت تست كرونا بر عهده خود زائران است، اما در مسير 
بازگش��ت از همه زوار تست PCR رايگان توس��ط دولت ايران گرفته 

مي شود. 
 رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه مقرر شده كه 2 ميليون دوز 
واكسن آنفلوآنزا در اختيار معاونت بهداشتي وزارت بهداشت قرار گيرد، 
گفت: تاكنون ۸۰۰ هزار دوز واكسن آنفلوآنزا تحويل معاونت بهداشتي 

وزارت بهداشت شده است. 
 يك اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر وضعيت بازار 
خدمات حقوقي در كش��ور از وضعيت صنعت خودروس��ازي مان هم 
بدتر است! ش��ايد صنعت خودروسازي در اين س��ال ها از نظر كيفيت 
پيشرفت هايي داشته است،  اما كيفيت بازار خدمات حقوقي ما نسبت به 

سال هاي گذشته به شدت كاهش پيدا كرده است. 

فردا »جشن شكوفه ها و غنچه ها«
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از آغاز سال تحصيلي 
در دوره ابتدايي با جشن شكوفه ها و غنچه ها در اول مهر خبر داد. 
رضوان حكيم زاده، معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص تمهيدات در نظرگرفته شده بين ستاد ملي كرونا و وزارت آموزش 
و پرورش و س��اير نهادهاي اجرايي دولت در خصوص بازگشايي مدارس 
اظهار كرد: آغاز سال تحصيلي جديد در دوره ابتدايي با »جشن شكوفه ها 
و غنچه ها« در اول مهر خواهد بود و آغاز فعاليت هاي آموزشي و تربيتي، از 
سوم مهر مي باشد و مدارس بنا بر شرايط مناطق خود آموزش ها را به صورت 

حضوري يا تركيبي از آموزش حضوري و مجازي خواهند داشت. 
وي با اشاره به اينكه بازگشايي به شكل تدريجي اتفاق خواهد افتاد، افزود: 
مدارس در مناطق عشايري و روستايي كم جمعيت به علت عدم دسترسي 
به ابزار هوشمند و زيرساخت هاي فناوري، سال گذشته به شكل حضوري 
بوده و در سال جديد نيز در اولويت بازگشايي حضوري مي باشند.  معاون 
آموزش ابتدايي در خصوص توانمندس��ازي معلمان براي سال تحصيلي 
جديد گف��ت: كرونا به رغ��م چالش ها و آس��يب هاي جدي كه داش��ت 
فرصت هايي را هم براي نظام آموزش��ي ايجاد كرد كه يكي از آنها افزايش 
توانمندي معلمان براي استفاده از فناوري هاي نوين در امر آموزش بود. اين 
امر در حالت طبيعي ممكن بود سال ها به طول بينجامد. معلمان توانستند 
در يك فرصت محدود اي��ن توانمندي را در خود ايج��اد كنند. آموزش و 

پرورش هم در اين راستا دوره هايي را برگزار كرد. 
وي با اش��اره به افزايش كيفيت و قابليت محتواهاي آموزشي توليد شده 
براي سال تحصيلي جديد بيان كرد: اس��تفاده از چند رسانه اي ها و ارائه 
آموزش به صورت جذاب كه تا اندازه اي بتواند خأل ناش��ي از عدم ارتباط 
ميان دانش آموز و فضاي واقعي كالس را جبران نمايد همواره در دستور كار 
آموزش و پرورش بوده است. در اين راستا از ظرفيت خوب استان ها استفاده 
شده و قطب هايي تعيين شدند كه هر كدام از آنها مسئوليت تهيه محتواي 
دروس هريك از پايه هاي تحصيلي را به صورت تخصصي بر عهده گرفتند. 
حكيم زاده از به روز رساني و اس��تفاده از قابليت هاي جديد در شبكه شاد 
براي سال تحصيلي پيش رو خبر داد و گفت: اميدوارم با توجه به ارتقاهاي 
صورت گرفته در اين ش��بكه و تغييرات خوبي كه در ساخت محتواهاي 
آموزشي ايجاد شده اس��ت بتوانيم ش��رايطي را براي دانش آموزان فراهم 
كنيم كه تا اندازه اي خأل ناشي از عدم حضور دانش آموزان در كالس درس 

را جبران كنيم. 
به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، وي 
ضمن تقدير از تالش هاي مداوم تيم قوي و كارآمد درمدرسه تلويزيوني، از 
برد گسترده اين بستر در بسياري از مناطق كشور به عنوان ويژگي بسيار 
خوب آن نام برد و افزود: در بس��ياري از مناطق كشور كه زيرساخت هاي 
فناوري وجود ندارد ي��ا دانش آموزان به داليل ش��رايطي كه دارند امكان 
استفاده از ابزار هوشمند را ندارند، »مدرسه تلويزيوني« در دو سال گذشته 
توانسته است آموزش با كيفيت را فراهم كند و حتي يك منبع يادگيري 

خوب براي معلمان باشد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

معجزه خودباوري
از نگاه رفتارشناسي توانايي ها و تحليل و به 
 كارگيري آنها، خودباوري ناميده مي شود. هر 
گاه با ايمان به اين ويژگي ها بتوان گام هاي 
استوار و پيش��رو برداش��ت، آنگاه مي توان 
خودباوري و اعتماد به نفس را همچون دو بال 
يك شاهين تيز پرواز قلمداد كرد. صد البته 
اين فرايند رواني و رفتاري وقتي در مجراي 
منطقي و اصولي قرار گيرد، پديده هايي در 

حد معجزه و فراتر از آن خلق مي كند. 
در عرصه سياست، خودباوري مي تواند توانايي هاي بالقوه را به فرايند هاي 
بالفعل درآورد. ملتي كه نخواستند يا نتوانستند قدرت هاي علمي، روحي 
و نظري خود را ديده و باور كنند، تبديل به جمعيتي واداده و بي اراده شده 
و دشمنان به سادگي آنها را به اشكال مطلوب خود درآوردند. غارت منابع 
و تلقين ناتواني در حركت، دنباله اي بوده كه با تق��دم يا تأخر به اجرا در 
مي آيند.  قرن ها دشمنان اين مردم و مرز و بوم ما را تنها در »لولهنگ سازي  
شايسته مي ديدند و فرضيه »ما نمي توانيم« و »از ما ساخته نيست« را در 
ذهن و فكر ما تلقيح مي كردند. پيروزي نهضت اسالمي ايران بايگاني ذهني 
غارتگران را به هم ريخته و نشان داد ايراني در هر مقطع زماني اگر اراده كند 

مي تواند بسياري از معادالت را بر هم زند. 
جنگ و تحري��م و ندانم كاري هاي برخي از دس��ت اندركاران در مس��ير 
حركت كشور و مردم، به  رغم دشواري ها نتوانستند در اراده ما نفوذ كنند. 
در يك ارزيابي و نگرش انساني و منصفانه مي توان دستاوردهاي علمي در 
زمينه هاي پزشكي نوين، فناوري هاي نانو و توليدات صنعتي در رشته هاي 
مختلف مخصوصاً صنايع پيشرفته نظامي را مالحظه و با اقالم مشابه در 

ممالك ديگر قياس كرد. 
غرض از بيان اين مقدمه اشاره مختصر به يكي از مظاهر خودباوري در چند 
روز اخير است. بعضي از دست اندركاران برحسب حفظ منافع شخصي و 
 ضعف اطالعات تخصصي تصور مي كنند رسيدن به درجات باالي ورزشي 
از نظر تخصص حرفه اي نياز به اس��تخدام مربيان خارجي و ورزشكاران 
غير ايراني دارد. در حالي كه با توجه به هرم س��ني كشور، تعداد جوانان 
ما از بسياري كشورها بيشتر است. اگر برخي كشورها مجبور به استخدام 
ورزشكار از ممالك ديگر هس��تند، علت اصلي آن كمبود نيروي جوان و 
عدم شناسايي استعدادهاي درخشان ورزشي و تربيت آنها در قالب تيم ها 
و گروه هاي مختلف است.  در ميان مربيان ورزشي هنوز هستند مربيان 
ايراني كه قادر به رسانيدن ورزشكاران ما به قله افتخارات هستند؛ اما ظاهراً 
تعدادي از مديران ارشد با ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي اقدام به 

استخدام مربيان بيگانه مي كنند. 
ورزشكاران ايراني در بسياري از اوقات با بهره گيري از غيرت و حميت خود 
با شجاعت تمام چون ش��ير در ميادين جهاني عرصه را بر حريفان تنگ 
كردند. جوانان ما به رغم كاستي ها و محدوديت ها، با توكل و خودباوري 
فعل توانستن را صرف كردند؛ همان هايي كه ننگ قرار گرفتن زير پرچم 
بيگانگان را نپذيرفته و عزت و شوكت ورزش و آبروي ورزشكار ايراني را 
مقدم بر منافع فردي قرار دادند.  ورزشكاران كه در زمره الگوهاي رفتاري 
و چهره هاي مرجع فرهنگي و اجتماعي قرار دارند، عشق به وطن و انقالب 

اسالمي را بر راحت طلبي و رفاه زدگي خود ترجيح دادند. 
به عنوان يك معلم س��ؤالي از ورزش��كاران رميده از  وط��ن دارم: »آيا به 
نگاه هاي مردم در وطن ميزبان خود دقت كرديد؟ آيا برايتان مهم نيست 
كه قضاوت آنها در مورد  شما، يك فرد پشت كرده به كشور و مردم باشد؟ 
فكر مي كنيد آن مردم و جوانان عالقه شما را  به وطن عاريه مي پذيرند؟ 

كمي بيشتر فكر كنيد. . . 

سال 1۲۲۶؛ نخستين برنامه  واكسيناسيون كودكان و نوجوانان 
ايراني به فرمان اميركبير! 

خبر رس�يد عده اي واكس�ن نمي زنند؛ رمال ها شايع كرده اند 
واكسن آدمي را جن زده مي كند. 

قدري گذشت. پنج نفر بر اثر آبله ُمردند. امير بالفاصله فرمان 
داد هر كه آبله نكوبد، بايد ۵ تومان جريمه بپردازد. اين فرمان 
نيز كارساز نشد. . . در همه  تهران و روستاهاي اطراف فقط ۳۳0 

نفر آبله كوبيده اند. 
همان روز پاره دوز و بقالي را آوردند كه فرزندانش�ان به خاطر 
آبله مرده بودند. امير جس�د كودكان را نگريس�ته،  هاي هاي 

گريست!
اعتماد الدوله گمان كرد امير، فرزند از دست داده است. قضيه را 
كه فهميد، به وي گفت گريستن براي بچه  بقال و چقال شايسته 
شما نيس�ت. امير با عصبانيت گفت ما سرپرست ملتيم، پس 
مسئول مرگشان هستيم. گفت اينها عامدانه آبله نكوبيده اند؛ 

امير فرياد زد مسئول جهلشان نيز هستيم!
دوستان! تاريخ عجيب تكرار مي شود. نه؟!
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کمیته امداد 25 میلیون غذاي گرم
 از ابتداي محرم توزیع کرد

مع�اون توس�عه مش�اركت هاي مردم�ي كميت�ه ام�داد از 
توزيع ۲۵ ميلي�ون پرس غ�ذا و يك ميلي�ون و ۴00 هزار بس�ته 
غذايي مي�ان نيازمن�دان از ابتداي م�اه محرم تاكن�ون خبر داد. 
عسگريان در مراسم افتتاح بزرگ ترين موكب و خوان احسان حسيني 
عليه الس��الم كه به نيابت از ش��هداي واقعه كربال برگزار ش��د، با بيان 
اينكه در حال حاضر بزرگ ترين ش��بكه خير و احسان در سطح كشور 
شكل گرفته و در حال حركت است، گفت: اكنون بيش از ۸هزار مركز 
نيكوكاري كه خير و احس��ان را به جاي جاي نقاط كش��ور مي برند در 

كشور شكل گرفته و در حال فعاليت است. 
وي با اش��اره به اينكه در ايران همدل 2۱ ميليون پرس غذا و بيش از 
2/۵ ميليون بسته غذايي ميان محرومان توزيع شد، اظهار كرد: بيش از 
هزارو2۰۰ ميليارد تومان مردم كمك كردند. در عيد قربان ۶ ميليون و 

۶۰۰ پرس غذا سرو و بيش از ۶۰۰ هزار بسته غذايي توزيع شد. 
عسگريان با اشاره به اينكه از ابتداي ماه محرم تاكنون از توزيع 2۵ميليون 
پرس غذا و يك ميليون و 4۰۰ هزار بسته غذايي عبور كرديم، اظهار كرد: 
در مجموع بيش از ۵۰ ميليون پرس غذا و بيش از ۵ تا ۶ ميليون بسته 
غذايي توزيع شده  است.  عسگريان در ادامه با اشاره به اينكه مبلغي كه 
مردم در اين ايام كمك كردند حدود ۳ هزار ميلياردتومان است، ادامه 
داد: اين تكه اي از خير و احسان است كه كميته امداد آن را سازماندهي 
مي كند و مردم پاي كار هس��تند. حيف است اين ظرفيت بالقوه ناديده 
انگاشته شود.  معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد افزود: 
اكنون اين مراكز نيكوكاري در حوزه ش��ور عاطفه ها فعاليت مي كنند.  
عسگريان بيان كرد: با توجه به تفاهمنامه هايي كه وجود دارد تا انتهاي 

سال از ۱۰ هزار مركز نيكوكاري عبور مي كنيم. 

اجراي طرح رصد و سرشماري
 افراد کم توان در ۱0 استان کشور

رئيس مركز پيشگيري و درمان اعتياد س�ازمان بهزيستي گفت: 
به منظور پيش�گيري دقيق از انواع معلوليت رصد و سرش�ماري 
افراد معلول در دس�تور كار سازمان بهزيس�تي قرار گرفته است. 
فاطمه رضوان مدني، رئيس مركز پيش��گيري و درمان اعتياد س��ازمان 
بهزيستي اظهار كرد: بنا بر پيش بيني سازمان بهداشت جهاني در سال 
2۰۱۱، ۱۵ درصد جمعيت جه��ان داراي كم تواني ي��ا معلوليت بودند 
و بر اساس سرش��ماري س��ال ۱۳۹۰ تنها ۱/۳ درصد جمعيت ايران به 
عنوان افراد داراي ناتواني شناسايي ش��دند.  رضوان مدني بيان كرد: در 
س��ال هاي بعدي به موضوع معلوليت در سرش��ماري ها پرداخته نشد و 
رصد معلوليت ها از س��ال ۱۳۹۷ در برنامه كاري بهزيستي قرار گرفت. 
طرح شيوع و علل انواع ناتواني با استفاده از نظر تخصصي مشاوران علمي، 
آمار و اپيدميولوژي نيز تعيين شد.  رئيس مركز پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي تصريح كرد: چك ليست هاي ارزشيابي تعيين شد و 
پرسشگران آموزش هاي الزم را دريافت كردند، اين كار ابتدا در خراسان 
رضوي، گلستان و خوزستان كار انجام شد. پرسشگران به منازل افرادي كه 
بر اساس نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند مراجعه و چك ليست ها 
را تكميل و در سامانه اي كه به اين منظور آماده شده بود، ثبت مي كردند.  
وي ادامه داد: جهت تأييد ناتواني فرد به پزش��ك ارجاع داده مي شد تا بر 
اساس مستندات پزشكي فرم ها تكميل شود. در سال ۹۸ رصد معلوليت ها 
در استان اردبيل، بوشهر، خراسان جنوبي، مازندران، كردستان و سمنان 

اجرايي شد اما به دليل شيوع كرونا در سال ۹۹ طرح متوقف شد. 
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