
موج پنجم كرونا هم كم كم بساط رنگ قرمزش 
را از نقش�ه كش�ور جمع مي كند. با عبور اكثر 
نواحي كش�ور از موج پنجم كرون�ا اكنون ۲۹ 
شهرس�تان قرمز، ۲۲۴ شهرس�تان نارنجي، 
۱۶۵ شهرستان زرد و ۳۰ شهرستان آبي قرار 
دارند. به گفت�ه معاون درمان وزير بهداش�ت 
در همه اس�تان ها رون�د رو به كاهش�ي را در 
شيوع بيماري كرونا شاهد هس�تيم و بيش از 
۴۰ درصد از ظرفيت بيمارس�تان ها كه در اوج 
پيك پنجم پر ش�ده بود، در حال حاضر خالي 
شده اس�ت. روند واكسيناسيون هم همچنان 
با س�رعت ادامه دارد. حاال به گفته سخنگوي 
س�تاد ملي مقابله با كرونا قرار است تا دو، سه 
هفته آينده همه خدم�ات در اماكن تجمعي و 
براي استفاده از بليت هواپيما، قطار و اتوبوس 
بر اس�اس ارائ�ه كارت واكس�ن انجام ش�ود. 
كرونا هر چند سر به زير شده اما همچنان قرباني 
مي گيرد. طي ۲4 ساعت تا روز ۲ مهر و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۵ هزار و ۲۹4 بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۲ ه��زار و ۱۶۱ نفر از آنها بس��تري و مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۵ ميليون و ۵۰۸ 
هزار و ۸۸۵ نفر رسيد. در همين زمان، ۲۸4 بيمار 
مبتال به كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيم��اري به ۱۱۸ هزار 
و ۷۹۲ نفر رس��يد. همچنين تا كنون 4 ميليون 
۸۹۷ هزار و ۸۷۶ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. ۶ هزار و ۵۰۲ 
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د۱۹ نيز در بخش 

مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در حال حاضر ۲۹ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۲۲4 شهر در وضعيت نارنجي، ۱۶۵ شهر در 
وضعيت زرد و ۳۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 

  خالي شدن ۴۰ درصد تخت ها
در پيك پنجم كرونا بيش از دو برابر پيك هاي ديگر 
بيمار در بيمارستان هاي كشور بستري شدند، اما 
حاال آنطور كه عليرضا رئيسي، معاون درمان با بيان 
اينكه در همه اس��تان ها روند رو به كاهشي را در 
شيوع بيماري كرونا شاهد هستيم، گفت:» بيش از 
4۰ درصد از ظرفيت بيمارستان ها كه در اوج پيك 
پنجم پر شده بود، در حال حاضر خالي شده است.« 
به گفته وي در حال حاضر هم از نظر تعداد بيماران 
بدحال كرونايي بستري در مراقبت هاي ويژه و هم 

تعداد فوتي ناشي از كرونا سير نزولي دارد. 
  براي واكسيناس�يون دانش آموزان فعاًل 

برنامه اي نداريم
رئيس��ي  در رابطه با آخري��ن اخب��ار در رابطه با 
واكسيناس��يون دانش آموزان هم گفت:» اكنون 
واكسيناس��يون ب��راي ۱۷ س��ال به باال ش��روع 
شده اس��ت و براي آنها هم از واكس��ن سينوفارم 

استفاده مي كنيم.«
رئيس��ي ادام��ه داد:» ما ب��راي واكسيناس��يون 
دانش آموزان فعاًل برنام��ه اي نداريم، اما براي ۱۲ 
سال به باال تدابيري را انديشيده ايم تا واكسن كرونا 
دريافت كنند، البته اين جمله به اين معنا نيست 
كه تصمي��م نداريم افراد زير ۱۲ س��ال را به هيچ 
عنوان واكسينه نكنيم، فعاًل در حال برنامه ريزي 

هستيم، اما هنوز تصميم نگرفته ايم.«

سخنگوي س��تاد ملي كرونا در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينك��ه براي اف��راد زير ۱۷ س��ال از چه 
واكسني مي شود استفاده كرد، گفت:» پيش بيني 
مطالعات ما مبني بر اين است كه از واكسن سوبرانا 
و سينوفارم براي اين افراد مي شود استفاده كرد.«

مع��اون بهداش��ت وزارت بهداش��ت تصري��ح 
كرد:»مطالعات براي واكس��ينه ك��ردن افراد زير 
۱۷ سال در كشورها متفاوت است به عنوان مثال 
در آلمان فقط دانش آموزاني كه بيماري زمينه اي 
دارند، واكس��ينه مي ش��وند در فرانس��ه تمامي 
دانش آموزان به صورت تك دوز آن هم با واكسن 
فايزر واكسينه مي ش��وند و برخي كشورها مانند 
چين از سه تا ۱۷ سال را با واكسن هاي سينووك و 

سينوفارم به صورت دو دوز واكسينه كرده اند.«
به گفته رئيس��ي، در امارات و بحرين از واكس��ن 
سينوفارم براي واكسينه كردن دانش آموزان زير 

۱۷ سال استفاده شده است. 
وي خاطرنش��ان كرد:»ب��راي واكس��ينه كردن 
دانش آموزان باالي ۱۲ س��ال برنامه داريم و قرار 
است اگر واكسيناسيون آنها آغاز شود از سينوفارم 
به صورت دو دوز و س��وبرانا به ص��ورت تك دوز 

استفاده كنيم.«
  افراد زير ۱۲ سال خيلي كمتر و خفيف تر به 

كرونا مبتال مي شوند
به گفته سخنگوي س��تاد ملي مبارزه با ويروس 
كرونا لزوماً بازگشايي مدارس رابطه اي با واكسينه 
شدن دانش آموزان ندارد. وي در پاسخ به احتمال 
واكسينه نشدن افراد زير ۱۲ سال اينگونه توضيح 
داد:» در تمام دنيا گفته مي ش��ود اگر ۸۰ درصد 

مردم واكس��ن بزنند زنجيره كرونا قطع مي شود 
و مي توان گفت براي ۲۰ درصد باقيمانده خيلي 
ديگر خطر جدي وجود ن��دارد به همين دليل ما 
هم بايد مانند كش��ورهاي ديگر بررسي كنيم آيا 
عوارض واكس��ن براي افراد زير ۱۲ سال با درصد 
ابتالي افراد زير ۱۲ سال به كرونا و بعضاً مرگ و مير 

آنها تفاوتي دارد يا خير.«
به گفته وي هر چق��در عدد اين تفاوت بيش��تر 
باشد لزوم واكسيناسيون هم بيشتر مي شود كه 
البته اين تفاوت براي افراد زير ۱۲ سال چشمگير 
نيس��ت، چراكه افراد زير ۱۲ سال خيلي كمتر به 
كرونا مبتال مي شوند و اگر مبتال شوند به صورت 
خفيف مي گيرن��د، اما هر چقدر س��ن باالتر رود 
اين اختالف معنادار تر مي ش��ود، همچنان كه با 
واكسينه شدن افراد باالي ۷۰ سال آمار مرگ و مير 

اين گروه سني كاهش يافته است. 
رئيسي درباره زمان بازگشايي مدارس هم تأكيد 
كرد:» زماني اجازه مي دهيم مدارس بازگشايي شود 

كه سالمت معلم و دانش آموزان تأمين شود.«
  الزام ارائه خدمات با كارت واكسن

سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين از الزام 
ارائه خدمات با كارت واكسن در آينده نزديك خبر 
داد و گفت:»حدود دو تا سه هفته فرصت داده ايم تا 
مردم واكسن تزريق كنند و بعد از اين مهلت همه 
خدمات در اماكن تجمعي و براي استفاده از بليت 
هواپيما، قطار و اتوبوس بر اساس ارائه كارت واكسن 

انجام مي شود.«
  فايزر براي مادران باردار

واكسن فايزر و جانسون  اند جانسون هم قرار است 
وارد كشور شود. س��يد حيدر محمدي، مدير كل 
امور دارويي سازمان غذا و دارو درباره اين واكسن ها 
گفت:» در مورد واكسن مدرنا فعالً برنامه اي نداريم، 
اما واكسن هاي فايزر و جانس��ون  اند جانسون را 
تأييد كرديم و مجوز مصرف اضطراري ما را دريافت 
كردند، اما چون خيلي خوش قول نيستند خيلي 
روي واردات اين واكسن ها حساب باز نمي كنيم. 
اگر طرف خارجي به وعده خود عمل كند واردات 

را خواهيم داشت.«
مدير كل امور دارويي س��ازمان غذا و دارو  تأكيد 
كرد: »اگر واردات اين واكسن ها انجام شود براي 
دوز سوم كادر درمان كش��ور استفاده مي شود.« 
محمدي با اشاره به اينكه از كش��ورهاي امريكا، 
انگليس، فرانس��ه و رژيم صهيونيس��تي واردات 
واكسن فايزر و جانسون  اند جانسون را نخواهيم 
داش��ت، گفت:»واردات از بلژي��ك و آلمان انجام 
خواهد شد.«  وزير بهداشت هم با تأكيد بر اينكه 
افزايش تزريق واكس��ن ها بس��ياري از مشاغل را 
كه تعطي��ل بودن��د مي ت��وان بازگش��ايي كرد، 
گفت:»واكس��ن فايزر به تعداد بس��يار محدود و 
براي تزريق مادران باردار وارد كشور مي شود و اين 
واكسن به ديگر افراد نمي رسد و از مردم ميخواهيم 
كه سريعاً واكسن هاي مورد تأييد وزارت بهداشت 
را كه معتبر هستند، تزريق كنند تا سيستم ايمني 

بدن آنها مقاوم شود.«
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فرمانده بسيج ادارات و كارمندان تهران در گفت وگو با »جوان«:

بيش از ۴هزار ويژه برنامه هفته دفاع مقدس در ادارات تهران برگزار می شود 

مقابله با تخلفات اداري، محوري ترين برنامه بسيج ادارات است

ارائه كارت واكسن شرط استفاده از خدمات عمومي
وزير بهداشت: با افزايش تزريق واكسن، مشاغل تعطيل باز مي شوند

بسيج وزارتخانه ها 

عليرضا سزاوار
كارمن�دان   گزارش  2 و 

پايتخت، امس�ال 
بيش از ۴ ه�زار برنامه در هفت�ه دفاع مقدس 
برگزار مي كند. برنامه هاي امس�ال نس�بت به 
سال هاي قبل تغييرات كمي و كيفي زيادي دارد 
كه مهم تري�ن آن انجام كمك ه�اي مؤمنامه و 
مس�تقل برگزار شدن مراس�م دفاع مقدس از 
سوي مراكز بسيج ادارات است. توقعي كه مردم 
از كاركنان بسيجي دارند، اين است كه چشم و 
گوش دستگاه اداري در مقابله با فساد باشند و 
فرمانده بسيج ادارات تهران هم مقابله با فساد 
را از مهم تري�ن برنامه هاي اين نهاد دانس�ت. 
خردادماه امس�ال س�رهنگ پاس�دار »وحيد 
تيموري« به عنوان فرمانده جديد بسيج ادارات 
تهران ب�زرگ معرفي ش�د.  وی در گفت وگو با 
»جوان« از برنامه هاي محوري بسيج ادارات و 
تفاوت هاي مراسم دفاع مقدس امسال نسبت به 

سال هاي قبل خبر داد. 

 در هفت�ه دف�اع مق�دس، هميش�ه 
از ط�رف بس�يج ادارات برنامه هاي 
مختلفي اجرا مي شود، امسال اجراي 
اين بزرگداش�ت از نظر كمي، كيفي 
يا گستردگي چه تفاوتي با سال هاي 

قبل دارد؟
قب��اًل معموالً ي��ك نمايش��گاه متمرك��زي در 
خصوص دفاع مقدس بود، اما اكنون اكثر مراكز 
ما نمايشگاه مس��تقل دارند. همه حوزه هاي ما 
در داخل خود مجموعه هاي سازمان خودشان 
يك نمايشگاه حداقلي را برپا كرده اند كه امسال 
نوآوري هايي مثل خدمات ده��ي به مخاطبان 
هم به آن اضافه كرديم. يعني م��ا تغييراتي در 
حال و ه��واي دفاع مق��دس در ادارات به وجود 
آورديم ك��ه قضيه فقط جنبه كمي و نمايش��ي 
نداشته باش��د.  برنامه هاي ديگري كه مراكز ما 

داشتند، يادواره ش��هدا، تجليل از پيشكسوتان 
و در حقيق��ت ايثارگران و آزادگان بوده اس��ت. 
امسال ما بحث كمك هاي مؤمنانه و بحث تهيه 
لوازم التحرير براي نوجوانان و كودكان نيازمند 
را هم به انجام رسانديم و در مجموع برنامه هاي 
متنوع و گسترده تري نس��بت به سال هاي قبل 

داريم. 
سازمان بسيج ادارات تهران بزرگ به مناسبت هفته 
دفاع مقدس، امسال با استفاده از ظرفيت ادارات و 
دستگاه هاي دولتي در سطح سازمان بسيج، مراكز 
بس��يج، حوزه هاي مقاومت و پايگاه هاي مقاومت 
بس��يج ادارات با برنامه ريزي هاي منس��جم آماده 

برگزاري بيش از 4 هزار برنامه است. 
 اقبال كاركنان ادارات  و سازمان ها به 

برنامه های بسيج چگونه است؟ 
اقبال كارمندان بس��تگي به عملكرد م��ا دارد. هم 
اكنون بيش از ۶۰ درصد از جامعه هدف ما در بسيج 
عضويت دارند؛ يعني ما از يك جامعه حدود ۳۰۰ 
هزار نفري كه كارمند ادارات تهران هستند، نزديك 

به ۲۰۰ هزار نفر در بسيج فعاليت دارند. اين فاصله 
۱۰۰ هزار نفري هم بايد به مرور حذف شود و بستگي 
به رويكرد و نگاه مجموعه نظام و تفكر حاكميتي هم 
دارد. به طور نمونه اكنون دولت سيزدهم روي كار 
آمده و در نتيجه اقبال كاركنان نسبت به برنامه هاي 
فرهنگي و بسيج بيشتر مي شود.  ضمن اينكه تالش 
مي كنيم از تجربي��ات گام اول انقالب براي تحقق 
گام دوم استفاده كنيم و در اين ميان توجه به احياي 
فرهنگ دفاع مقدس در گام دوم انقالب براي غلبه 
بر معضالت مختلف جامعه ضروري اس��ت. در هر 
حوزه اي كه پيشرفت  و موفقيت داشته ايم، حاصل 
مجاهدت  و از خود گذشتگي شهدا و مردم در دوران 

دفاع مقدس است. 
 مقابله با تخلفات اداري در مجموعه 
ش�ما چه جايگاهي دارد و ب�راي به 
حداقل رس�اندن تخلفات اداري چه 

تصميمي داريد؟
حتماً يكي از برنامه هاي محوري ما همين مقابله با 
تخلفات اداري است. متأسفانه يكي از كم كاري هايي 

كه صورت گرفته در راس��تاي بحث تحقق دولت 
اسالمي اس��ت. يكي از تعهدات دولت اسالمي هم 
همين اس��ت كه در سيستم اداري فس��اد وجود 
نداشته باشد. بنابراين كارمندي كه در اداره در حال 
فعاليت است بايد بتواند كارش را درست انجام دهد. 
ما تالش داريم بتوانيم فرهنگ و گفتمان خدمت را 
در بين كاركنان اشاعه و نتيجه آن را به مردم ارائه 
كنيم. هر چقدر كه اقبال و عضويت كاركنان يك 
اداره به بسيج بيشتر باشد به همان نسبت هم فساد 

كمتري در آن اداره وجود دارد. 
 ويروس كرونا هر ب�ار در جهش هاي 
جديد خود افراد بيش�تري را قرباني 
مي كند و به خصوص كاركنان اداراتي 
كه ارتباط بيش�تري با مردم دارند از 
اين قضيه آسيب بيشتري مي بينند، 
نقش بسيج ادارات در مقابله با ويروس 

كرونا چيست؟
يكي از كارهاي مهمي كه در دو م��اه اخير انجام 
داديم، بحث واكسيناسيون است. جامعه هدف ما 
در تهران حدود ۳۰۰ هزار نفر كارمند است و بيش 
از ۸۵ درصد از اين كاركنان واكسينه شدند و دوز 
دوم واكسن كارمندان هم آغاز شده است. يكي از 
اقداماتي كه بسيج با همكاري وزارت بهداشت به آن 
ورود پيدا كرد همين واكسيناسيون بود. با مشاركت 
بسيج يكسري از مراكز جديد واكسيناسيون شروع 
به فعاليت كردند. از مجموعه بسيج وزارت دارايي 
گرفته تا بانك ها كه در اين زمينه بسيار پرتالش 

ظاهر شدند. 
 گفتني اس��ت ديدار بس��يجيان از باغ موزه دفاع 
مقدس، افتتاح و راه اندازي پايگاه هاي جديد بسيج 
اداري، برگزاري مسابقات مختلف با موضوعات دفاع 
مقدس و آثار شهدا، تهيه و توزيع كمك هاي مؤمنانه 
در سطح ادارات براي جامعه هدف نيازمند، برپايي 
ميزهاي خدمت در سطح ادارات و اجراي سرودهاي 
خياباني توس��ط گروه هاي نوج��وان از برنامه هاي 

بسيج ادارات در هفته دفاع مقدس است. 

 يك روانشناس با اشاره به شروع س��ال تحصيلي جديد به صورت 
مجازي و تأكي��د بر اين مطلب ك��ه با توجه به وج��ود »حواس پرت  
كن هاي« ف��راوان در آموزش مجازي نمي ت��وان انتظار تمركز كامل 
براي درس خواندن از دانش آموزان داشت، به والدين توصيه كرد كه 
تا حد امكان چارچوب انضباطي كالس هاي حضوري را در كالس هاي 

آنالين رعايت كنند. 
 قاضي زاده هاشمي، رئيس جديد بنياد شهيد گفت: تحول ساختاري 
و رسيدگي به همه مأموريت هاي قانوني از اهداف و برنامه هاي مهم بنياد 

شهيد در دوره جديد است. 
 رئيس انجمن ناباروري مردان گفت: علت ناباروري در زوجين ۵۰ 
درصد در زنان و ۵۰ درصد در مردان اس��ت. خانواده ها نبايد زنان را 
در اين زمينه مقصر بدانند، مردان نيز بايد پ��ا به پاي زنان به درمان 

ناباروري بپردازند. 
 هواي  پايتخت طي تابستان امسال ۲۲ روز در شرايط آلوده قرار 
داشت كه ذرات معلق كمتر از ۲/۵ ميكرون پنج روز هواي پايتخت 
را آلوده كردند و ته��ران در اين فصل هيچ روزي در ش��رايط پاك 

قرار نگرفت. 
 مدير امور عشاير استان تهران از پرداخت ۳ ميليارد تومان تسهيالت 

به عشاير استان تهران خبر داد. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي  گفت: شنبه 
و يك شنبه )۳ و 4 مهر( در اردبيل  و اس��تان هاي ساحلي درياي خزر 
كاهش دما بين ۶ تا ۱۰ درجه و دوش��نبه و سه ش��نبه ) ۵ و ۶ مهر( در 

شمال شرق كشور كاهش دما حدود ۹ تا ۱۲ درجه رخ خواهد داد. 
 ايرانداك از ثبت روزانه ۱۶۱ پايان نام��ه و ۱۰4 پروپوزال در پايگاه 

اطالعات علمي ايران در سال ۹۹ خبر داد. 
 دبير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: در اين مرحله گير 
كرده ايم كه منابع مالي را براي رتبه بندي معلمان تعريف كنيم؛ البته 

قطعاً ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نيست. 
 در پي ف��وت زنداني ش��اهين ناص��ري در ندامتگاه ته��ران بزرگ، 
محمدمهدي حاج محمدي رئيس سازمان زندان ها طي يك مأموريت 
ويژه، از معاون سالمت، اصالح و تربيت خواست تا علت فوت اين زنداني 

را پيگيري نمايد. 
 سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اشاره 
به برگزاري پويش جهت واكسيناس��يون همه افراد باالي ۱۸ سال تا 
۱۰ مهر در پايتخت گفت: شهرداري تهران از همه امكانات خود جهت 

واكسيناسيون شهروندان استفاده خواهد كرد. 

ايران ركورددار بيشترين 
تعطيلي مدارس در كرونا

ب�ا اع�الم يونس�كو ۹۲/7 درص�د م�دارس در جهان ب�ه صورت 
كامل ي�ا تركيبي ب�از هس�تند. ايران ج�زو معدود كش�ورهايي 
بود ك�ه در دوران كرون�ا تعطيلي مدارس را به ش�كل گس�ترده 
داش�ت! اغلب كارشناس�ان معتقدند بايد منتظ�ر افت تحصيلي 
پنه�ان و ت�رك تحصي�ل دانش آم�وزان كش�ورمان باش�يم. 
عضو پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پرورش با بيان اينكه طبق اعالم 
يونسكو ۱۲۷ ميليون دانش آموز معادل ۷/۳ درصد از كل دانش آموزان 
جهان كه ۱۷ كشور را شامل مي شود، هم اكنون تعطيل هستند و ۹۲/۷ 
درصد مدارس به صورت كامل يا تركيبي باز هستند، به تسنيم گفت: 
۱/۵ ميليارد دانش آموز در سراس��ر جهان وجود دارد كه ۱۱۲ ميليون 
دانش آم��وز ح��دود ۱۰ درصد به مدرس��ه نمي روند و كش��ور ما جزو 
آنهاست، بيشتر كشورها از سپتامبر ۲۰۲۱ مدارس را بازگشايي كردند، 

برخي به شكل تركيبي و برخي به صورت كاماًل حضوري. 
بهنام بهراد افزود: جديدترين پيمايش درباره وضعيت تعطيلي مدارس 
در س��ال تحصيلي ۲۰۲۱- ۲۰۲۰ كه ۱۸۰ كش��ور در آن مش��اركت 
داشتند، توسط سازمان هاي يونسكو، يونيسف و بانك جهاني انجام شد. 
بر اين اساس، متوسط تعطيلي مدارس در كشورهاي داراي درآمد باال، 
۵۳ روز و متوسط تعطيلي در كشورهاي داراي درآمد ضعيف تا متوسط 
۱۱۵ روز بود. البته وضعيت آنها بدين شكل نبود كه مانند ايران از ابتداي 
سال تحصيلي تا پايان آن را تعطيل اعالم كنند. بلكه با عبور موج كرونا 

اعالم مي كردند كه مدارس باز شوند. 
وي درباره افت يادگيري دانش آموزان گفت: در آزمون هاي بين المللي 
تيمز و پرلز كه عملكرد دانش آموزان را در سه حوزه خواندن و نوشتن، 
رياضيات و علوم بررسي مي كند، نمرات دانش آموزان ايراني حدود ۵۰ 
نمره پايين تر از متوسط بين الملل اس��ت و با اين عملكرد ضعيف وارد 

بحران كرونا شديم. 
بهراد ادامه داد: در ايران مدرسه نخستين اولويت براي بسته شدن است 
و براي بازگشايي اصاًل اولويت نيست! ۱۰ شهريور سازمان ملل فراخوان 
داد، مدارس را باز كنيد و بيشتر از اين نمي توان انتظار كشيد مدارس باز 
شود، منتظر ريشه كني كرونا نباشيد. تعطيلي مدارس در ايران پديده 

ايستا بود و از ابتدا تا انتهاي سال تحصيلي تعطيل كرديم. 
عضو پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پرورش بيان كرد: در پيمايش��ي 
كه س��ازمان همكاري و توس��عه اقتصادي انجام داد، مش��خص ش��د 
برخي كش��ورها مانند سوئد اصاًل پيش دبس��تاني و مدارس ابتدايي را 
تعطيل نكردند، برخي كش��ورهاي اس��كانديناوي و آلمان حدود ۲۰ 
روز و كاس��تاريكا ۱۸۰ روز تعطيلي مدارس داشتند، اما ايران از جمله 
كشورهايي است كه بيشترين ميزان تعطيلي را داشت، مدارس حدود 
۲۰۰ روز تعطيل بودند و جزو معدود كش��ورهايي بوديم كه تعطيلي 

گسترده داشتيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»رابرت كيوس�اكي« نويس�نده كتاب پرفروش »پ�در پولدار، 
پدر بي پول« در پاسخ به اين پرسش كه »چرا هيچ گاه مسابقه 

خرسواري برگزار نمي شود؟« مي نويسد:
اسب ها در ميدان مسابقه فقط در خط مستقيم حركت كرده، 
نه تنها مانع تاختن س�اير اس�ب ها نمي ش�وند، بلك�ه هنگام 
سقوط سواركاران، حتي االمكان سواركار  سقوط كرده را لگد 

نمي كنند. 
اما خرها در خط مس�ابقه اص�اًل توجهي به حركت در مس�ير 
مستقيم نداش�ته، تنها روي خر رقيب كه سمت چپ يا راست 

آنان قرار گرفته، متمركز مي شوند. 
تنها هدف خرها در ميدان مسابقه، ممانعت از بُرد ديگران است. 
آنها حتي به قيمت اينكه خودش�ان ببازند، مان�ع بُرِد ديگران 

مي شوند!
كيوس�اكي نتيجه مي گيرد درماندگان نيز كه مي دانند خود به 
خط پايان نمي رسند، با سنگ اندازي در مس�ير ديگران مانع 

رسيدن آنان به اهدافشان مي شوند!
مي بينيد مثال ها چه تعيين كننده اند؟!

406

پرداخت وام ازدواج كه سليقه اي نيست!
صبوري: من فرزند خانواده ايثارگر هستم. پس از ثبت نام و ارجاع سايت، 
براي وام ازدواج به يكي از بانك هاي ملت اروميه مراجعه كرده ام، اما آنها 
براي پرداخت اين وام از من ضامن داراي كس��ر از حقوق مي خواهند. 
خودم آرايش��گرم و به بانك اعالم كرده ام كه جواز كسب را از من قبول 
كنند، اما آنها اصرار بر گواهي كس��ر از حقوق دارند. من كه در آس��تانه 
تشكيل يك زندگي هستم و در اطرافيانم هم ضامن كارمند ندارم، چطور 
گواهي كس��ر از حقوق فراهم كنم؟ آيا وام ازدواج براي تسهيل ازدواج 
نبود؟ با اين الزامات غيرمنطقي بانك ها، نه تنها ازدواج تسهيل نمي شود، 
بلكه جوانان دلسردتر از قبل مي ش��وند. چرا مسئوالن براي تخصيص 
وامي كه براي شروع يك زندگي مشترك است، راهكارهاي ساده  تري 
نمي انديشند؟ چرا فقط با گواهي كس��ر از حقوق، نه با جواز كسب، وام 
را پرداخت مي كنند؟! چرا همه بانك ها قواعد يكدست و از پيش اعالم 
ش��ده اي براي پرداخت وام ازدواج ندارند و هر بانك و هر شعبه اي از هر 

بانك به صورت سليقه اي در اين خصوص عمل مي كند؟

»شاد« از امروز در دسترس است
مدير كل دفتر فن�اوري اطالع�ات و ارتباط�ات وزارت آموزش و 
پرورش درباره احراز هويت و نحوه ورود دانش آموزان به شبكه شاد 
توضيح داد و اعالم كرد كه پلتفرم شاد از امروز در دسترس است. 
مديركل فناوري اطالعات آموزش و پرورش درباره اس��تفاده از پلتفرم 
شاد اظهار كرد: دانش آموزان همانند سال گذشته با كد ملي و تاريخ تولد 
احراز هويت مي ش��وند.  محمود حبيبي افزود: اطالعات كالس اولي ها 
همه به شاد منتقل شده و جاي نگراني درباره ورود به شبكه شاد براي اين 
پايه تحصيلي وجود ندارد؛ فقط اينكه از سوم مهرماه احراز هويت انجام 
مي دهند و وارد شاد مي شوند.  مدير كل دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه س��عي كرديم با آسيب شناس��ي 
سال گذش��ته اين اختيار را به معلم و مدير مدرس��ه بدهيم كه بتوانند 
كالس هايشان را مديريت كنند، گفت: اگر به هر دليلي اطالعات از سيدا 
در شاد نيامده بود يا هنوز كالس بندي ها از سوي ما كامل نشده بود كه 
منتقل بشود، مدير مدرسه مي تواند كل فضاي مدرسه را مديريت، كالس 
درس ايجاد و معلم و دانش آموز به كالس اختصاص دهد.  حبيبي ادامه 
داد: حتي معلم هم مي تواند كالس ايج��اد كند و دانش آموز اختصاص 
دهد. سعي كرديم ساده ترين و كم چالش ترين مسيرها را براي همكاران 

ايجاد كنيم كه كمترين دغدغه را داشته باشند. 

ممنوعيت استفاده از حق التدريس
 در دانشگاه هاي دولتي

در راس�تاي همسان س�ازي و كيفي س�ازي آموزش، اس�تفاده از 
اس�اتيد حق التدريس بي�ن دانش�گاه هاي دولتي ممنوع ش�ده 
و دانش�گاه ها اج�ازه اس�تفاده از اس�تاد حق التدري�س ندارند. 
رئيس هيئت عالي جذب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با اش��اره به 
بحث همسان سازي حقوق اس��اتيد گفت: در خصوص همسان سازي 
بخش��نامه هايي صادر شده اس��ت كه به موجب آن حضور اساتيد در 
دانشگاه ها از 44 ساعت در هفته به ۵4 ساعت افزايش يافته، همچنين 
حق التدريس بين دانش��گاه هاي سراس��ري حذف شده اس��ت؛ يعني 
هيچ دانشگاهي اجازه اس��تفاده از حق التدريس ندارد. بنابراين امسال 

اميدواريم ۹۵۰ سهميه جذب هيئت علمي را پر كنيم. 
محمدعلي كي نژاد درباره داليل حذف حق التدريس بين دانشگاه هاي 
سراسري يادآور ش��د: يك دليل آن بحث همسان سازي و دليل عمده 
ديگر آن بحث كيفي كردن آموزش است، استفاده از حق التدريس در 
دانشگاه دولتي به ندرت اتفاق مي افتد و بيشتر دانشگاه غيرانتفاعي از 
حق التدريس استفاده مي كنند.  رئيس هيئت عالي جذب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي افزود: برخي از دانشگاه ها و مؤسسات غير انتفاعي حتي 
استاد ندارند، ولي تابلو دانشگاه دارند يا تعداد كمي استاد دارند. وقتي 
دانشگاه مبدأ به خاطر پر شدن ساعات تدريس اجازه حق التدريس ندهد 
آن دانشگاه ها نيز براي پر شدن ساعت تدريس استاد جديد استخدام 
مي كنند.  وي ادامه داد: دانش��گاه هاي غيرانتفاعي محدوديت جذب 
ندارند و اين كار يك ساماندهي خوبي در رشته ها ايجاد مي كند و شايد 
ظرف يك و دو سال اثرات مثبت آن ديده نشود ولي در چند سال آينده 
اثرات مثبت آن ديده مي شود. از طرفي هم حضور ۵4 ساعت در هفته 
در دانشگاه و پر كردن اين ساعت اجازه نخواهد داد كه استاد در جاي 

ديگر نيز تدريس كند. 

افتتاح ۲6 مركز واكسيناسيون كرونا
 از سوي شهرداري تهران

روز گذش�ته افتتاح و آغاز به كار ۲۶ مركز واكسيناس�يون كرونا 
با حضور ش�هردار تهران و اعضاي شوراي شش�م صورت گرفت. 
مراسم افتتاح و آغاز به كار ۲۶ مركز واكسيناسيون كوويد ۱۹ با حضور 
شهردار تهران و برخي از اعضاي شوراي ششم شهر تهران برگزار شد. 

عليرضا زاكاني، شهردار تهران در اين مراسم گفت: پاندمي كرونا روزانه 
دهها هزار نفر در سراسر جهان را به كام مرگ مي كشاند. اين بيماري 
مشكلي نيست كه يكروزه و يك هفته و يك ماهه پرونده اش بسته شود 

بلكه بايد با آن زندگي و مهار و زمينگيرش كنيم. 
وي گفت:همه مراكزي كه مي توانند در مهار كرونا مشاركت كنند بايد به 
ميدان بيايند و شهرداري تهران هم همه اقدامات الزم را انجام مي دهد.  
شهردار تهران در ادامه گفت: ما با همه وجود اربعين را پاس مي داريم 
و به عنوان يك بازمانده از طريق سيد الشهدا در حركت به سمت كربال 

اداي دين خود را در اين مكان و با خدمت به مردم جبران مي كنيم. 
وي افزود: هفته دفاع مقدس اس��ت و تجلي همان سه ويژگي كه ذكر 
كردم باعث شد جنگ تحميلي به دفاع مقدس تبديل شود.  زاكاني بيان 
داشت: ما راهي نداريم جز با تمسك به اس��الم و پيروي از رهبري تا با 
حضور در ميدان مردم بتوانيم از قله هاي مختلف عبور كنيم و خودمان 
را به قله نهايي كه تحويل پرچم انقالب اسالمي به دست ولي و صاحب 
حقيقي مان هست، برسيم.   گفتني است، عليرضا زاكاني شهردار تهران 
در پويش جهادي تزريق ۳۰۰ هزار دوز واكس��ن كرون��ا در ۲۶ پايگاه 
واكسيناسيون شهرداري تهران، به يكي از مراجعه كنندگان در مركز 

سوله مديريت بحران منطقه ۱۷ واكسن زد. 

امين فياضی |  ايكنا


