دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

شکایت مادر کودکان معلول از پزشکانی که غربالگری نکردند

رئیس پلیس پایتخت:مراعات مردم را بین ساعت  21تا  22میکنیم
کار را نکند ولی گاهی دیده شــده مــادر با به دنیا
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت :مادران بسیاری با به دنیا آوردن
آوردن نوزاد معلول طرح شــکایت کرده و میگوید
نــوزاد معلول طــرح شــکایت کــرده و میگویند چــرا اجبار
چرا اجبــار نکردید و خیلی از پزشــکان در مراجع
نکردیــد غربالگری کنیم و خیلی از پزشــکان در مراجع قضائی
قضائی محکــوم شــده اند.اخیرا ،کبــری خزعلی
محکوم شده اند.به گزارش ایرنا ،سازمان نظام پزشکی روز شنبه
رئیس شــورای فرهنگی اجتماعــی زنان در صفحه
در توییتر به نقل مطلبی از ناهید خداکرمی عضو شــورای عالی
توئیتر مدعی شــد که مجلس شورای اسالمی غربالگری اجباری
این ســازمان پرداخت.در این مطلب به نقــل از خداکرمی آمده
زایمان را لغو کرده است.پس از آن کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز
اســت :پزشــکان و متخصصان باید بگویند غربالگری باشد یا نه.
اطالعرسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
پزشــک و ماما به مادر مشــاوره میدهند اما مادر میتواند این

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

غربالگری بیماریهای ژنتیکی جنین هیچگاه اجباری
نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت در این رابطه با
مشــارکت آگاهانه و داوطلبانه والدین ،عملی شده و
البته نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماریهای
ژنتیکی از جمله ســندرم داون و نظایر آن داشــته و
خواهد داشــت .همــه در قبال جمعیت و ســامت جمعیت در
چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری مسئولیم ،نه یک کلمه
بیش و نه یک کلمه کم.

تشویق جوانان به ازدواج با هدیههای کوچک!
دانشگاه آزاد اعالم کرده دانشجویانی که در دوران دانشجویی ازدواج کنند برای شهریه تخفیف میگیرند؛
حتی تخفیف  100درصدی.آیا این تصمیم منجر به رغبت برای ازدواج میشود؟این گزارش را بخوانید

آفتاب یزد _ یگانه شوقالشعرا :کاهش میزان ازدواج جوانان و
افزایش سن ازدواج در جامعه ما در حال تبدیل شدن به یک معضل
است به نحوی که هر ارگان و نهادی در تالش است تا به نحوی آمار
ازدواج را افزایش دهد و انگیزههایی را برای رغبت بیشتر به این امر در
بین جوانان ایجاد نماید .اما نباید فراموش شود که بحث ازدواج بحث
کالنی است که نیازمند برنامهها و حمایتهای زمینهای و زیربنایی
اســت زیرا اقدام به ازدواج یک مساله است و حفظ دوام و تداوم آن
مسالهای دیگر و آن چه در این مورد با اهمیتتر به نظر میرسد ایجاد
شرایطی است که امکان ادامه زندگی مشترک را فراهم نماید .نباید
نســبت به ازدواج دید کوتاه مدت داشت و به تشویق افراد اقدام کرد
و در ادامه آنها را به حال خود رها کرد .در راســتای همین رویکرد
دانشــگاه آزاد از ازدواجهای شهریهای خبر داده است به این صورت
که دانشجویان در حال تحصیل اگر ازدواج کنند از پرداخت شهریه
معاف میشوند! اما چنین طرحهایی تا چه اندازه مفید واقع میشوند
و چقدر در بهبود وضعیت ازدواج تاثیر گذار هستند؟
> تخفیف  100درصدی شهریه برای دانشجویان

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت « :دانشجویان دورههای
کاردانی و کارشناسی که در هنگام تحصیل ازدواج میکنند ،از پرداخت
شهریه معاف میشوند ».به گزارش باشگاه خبرنگارن جوان ،علیرضا
صامت ،مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی درباره جزییات
تخفیف شهریه  ۱۰۰درصدی به دانشجویان دانشگاه آزاد اظهار کرد:
« بر اساس آییننامه دانشــگاه آزاد یک شرط برای تخفیف شهریه
 ۱۰۰درصدی وجود دارد که شامل دانشجویانی میشود که در هنگام
تحصیل ازدواج کنند .دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی که
در هنــگام تحصیل ازدواج میکننــد ،در همان ترم از تخفیف ۱۰۰
درصدی برخوردار و دانشــجویان مقطع دکتری تخصصی شامل ۵۰
درصد تخفیف شهریه میشوند ».او با بیان اینکه این تخفیف شامل
شهریه ثابت و متغیر است ،گفت « :براساس آیین نامه ۱۶ ،شرط برای
تخفیف شامل دانشجویان ممتاز ،حافظان قرآن ،قهرمانان ورزشی و...
وجود دارد که میتوانند از این تخفیف استفاده کنند».
> اگر تحصیل رایگان باشد ازدواج میکنی؟

این طرحها و ابتکارات از دید مســئولین نسبت به جوانان کمک و
حمایت تلقی میشود اما باید دید از نگاه خود جوانان و دانشجویان
آیا چنین پیشنهادی انگیزه و میل کافی برای تشکیل خانواده را در
آنها ایجاد مینماید یا خیر؟ به همین منظور نظر چند دانشجو را در
این مورد جویا شدیم.
یک دانشجوی سال اول کارشناسی دانشگاه آزاد به ما گفت « :به نظر
من با توجه به شرایط اقتصادی ،دانشجو بودن با ازدواج کردن کامال
منافات دارد .مخارج زندگی ما که فقط خرج تحصیل نیست .عالوه
بر این شــهریه هم تمام خرج تحصیل ما نیست .ما این روزها حتی
برای تهیــه اینترنت باید هزینههای زیادی را پرداخت کنیم ،هزینه
تهیه کتاب هم چند سالی است که به هزینه باالیی تبدیل شده است.
جدای از این من نمیتوانم تصور کنم همسرم همزمان هم دانشجو
باشد هم بتواند از درآمد کافی برای تشکیل خانواده برخوردار باشد.
اینها واقعیات امروز جامعه ماســت و من باتوجه به شرایط خانواده
خود و پدرم نمیتوانم ریســک ازدواج با کسی که مانند خودم صرفا
یک دانشجو است را بپذیرم» .
یک دانشجوی سال آخر کارشناســی در پاسخ به آفتاب یزد گفت:
« این پیشــنهاد از نظر من خیلی عجیب است ،انگار معنای ازدواج
برای مســئولین با معنای ازدواج برای ما بسیار متفاوت است .مگر
میشود در این شرایط که حتی بســیاری از فارغالتحصیالن بیکار
هستند ،یک دانشجو که هیچ اطمینانی از آینده شغلی خود ندارد به
صرف تخفیف شــهریه دست به ازدواج بزند؟ ازدواج برای من بسیار
دور از ذهن است .شــاید اگر به دانشگاه نیامده بودم و از همان اول
وارد بازار کار شــده بودم میتوانستم به ازدواج فکر کنم .کمتر کسی
اســت که اگر از شرایط مناسب بهرهمند باشــد تمایلی به ازدواج و

ُ
سکن هم نیستند
> این تصمیمات حتی م ِ

سعید معدنی:
در زمانهای گذشــته بــه دلیل وجود
اشتغال بین دانشــجویان میزان ازدواج
باال بــود ،در واقــع ازدواج امری طبیعی
در جامعــه بود ولــی االن دیگر اینگونه
نیست .به نظر من این کار تنها همیاری و
همکاری در موضوع است اما به گسترش
ازدواج ختم نمیشود
جعفربای:
ازدواج یک امر پیچیده و بسیار مهم در
زندگی است .مشکل این است که یک
تفکر کالن و فکر جمعی برای تشویق به
ازدواج وجود ندارد .کمکهای مستقیم
این چنینــی مفید نخواهد بــود .ما باید
زمینهها و بستر ازدواج را فراهم کنیم
تشــکیل خانواده نداشته باشد ولی در شرایطی که حتی چند هفته
آینده هم قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی ممکن است بیفتد،
نمیتوان به صرف خوش بینی نســبت به آینده بهتر دست به انجام
چنین کاری زد» .
یکی از دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشــد در گفتگو با ما اظهار
کرد « :قطعا هزینه شهریه هزینه باالیی است و این کار برای کسی
که تشــکیل خانواده داده است و االن نمیتواند مخارج تحصیلش را
پرداخت کند و به این دلیل میخواهد ادامه تحصیلش را متوقف کند
خوب است زیرا کمکی برای ادامه تحصیل دانشجویان است .اما برای
شــروع زندگی این که تنها بدانی هزینه شهریه را نباید بدهی کافی
نیست .مسئولیت ازدواج و تشکیل زندگی مشترک چنان مسئولیت
بزرگی است که با دانشجویی و آینده مبهم قابل جمع نیست و هیچ
تصمیمی مبنی بر تشکیل زندگی با وضعیت اقتصادی و بیکاری فعلی
منطقی به نظر نمیرسد .اما قسمت ناراحت کننده این خبر که نشان
از فاصله زیاد مســئولین و مردم دارد این است که آقایان جوانان را
کودکانی میپندارند که با یک هدیه کوچک به خواسته آنها عمل
میکنند و با چنین سخنانی هم چهره ازدواج در نظر جوانان تخریب
میشود و هم بر زخمهای مشکالتشان نمک پاشیده میشود» .
در انتها دانشــجوی دیگری در مقطع کارشناسی ارشد در پاسخ به
پرســش باال گفت « :عمل کردن به این گفته مصداق عینی از چاله
درآمدن و به چاه افتادن اســت .مسئولین ما یا واقعا خواب تشریف
دارند یا خود را به خواب زدهاند .من از کسی که این پیشنهاد را مطرح
کرده میپرسم شما که در دوران مناسبتری تشکیل خانواده دادهاید
و در حال حاضر از درآمد کافی هم برخوردار هســتید و به اصطالح
چرخ زندگی برای شما میچرخد ،مبلغی که یک دانشجو بابت شهریه
میپــردازد کفاف هزینه پول تو جیبی فرزند شــما را میدهد؟! آیا
فرزندان خودتان را هم با همین رویکرد تشــویق به ازدواج میکنید
یا این مشکالت فقط مختص ماست و فرزندان شما از همان کودکی
میز و صندلی و کار و درآمد دارند؟ »

جعفر بای جامعه شناس در خصوص این تصمیم به آفتاب یزد گفت:
« مکانیزم کاهش آمار ازدواج پدیدهای با متغیرهای زیادی است .در واقع
بینهایت عامل دســت به دست هم دادهاند تا این شرایط حاکم شده
است که آمار مزدوجین کاهش پیدا کند .گرایش جوانان برای ازدواج
کردن در حال کاهش یافتن است .تنها یک بعد این پدیده اقتصادی
و مالی است .عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،تربیتی و آموزشی هم نباید
نادیده گرفته شوند .برای تشویق به امر ازدواج این گونه حمایتهای
مقطعی انجام میشود .این حمایتهای اقتصادی به تنهایی نمیتواند
آمار ازدواج را باالببرد اگر هم این آمار را افزایش دهد به شکل کاذب
اســت و در دراز مدت و میــان مدت جوانانی که تحت تاثیر این نوع
سیاســتها اقدام به ازدواج کردهاند با مشــکل رو به رو خواهند شد.
جوانان اگر بتوانند شغل پیدا کنند میتوانند تشکیل خانواده دهند.
ازدواج یک امر پیچیده و بسیار مهم در زندگی است .مشکل این است
که یک تفکر کالن و فکر جمعی برای تشویق به ازدواج وجود ندارد.
کمکهای مستقیم این چنینی مفید نخواهد بود .ما باید زمینهها و
بستر ازدواج را فراهم کنیم .اشتغال زایی ،مسائل فرهنگی جامعه که
کلمه الکچری را وارد نهاد خانواده در عرصههای مختلف کرده است
و باعث شــده اســت زندگی لوکس و پر هزینه شود اینها بخشی از
موانــع فرهنگی ازدواج هســتند .باید بتوانیم با سیاســتهایی این
لوکــس گرایی را از زندگیها کم کنیم آن موقع موفق شــدهایم که
بستر ازدواج را فراهم کنیم .مستقیم پرداختن به مسئله ازدواج تنها
اثر مقطعی دارد و در دراز مدت باعث میشــود جوانان به اصطالح از
چاله به چاه بیفتند .بهترین حرکت این است که با یک سیاست کالن
به صورت غیر مستقیم تمامی نهادهای دست اندرکار نهاد خانواده با
هم برای حل این مسئله متحد شوند .تمام نهادها باید دعوت به یک
همکاری متمرکز و دقیق شوند .این تصمیمات گذرا هستند که حتی
ُمسکِن هم تلقی نمیشوند زیرا آرامش مقطعی را هم به همراه نخواهد
داشت و تنها فریبی برای جوانان محسوب میشوند» .
> شهریه تنها هزینه اقتصادی ازدواج نیست

همچنین سعید معدنی استاد دانشگاه و جامعه شناس به آفتاب یزد
گفت « :لزوما این نوع تشویقها به ازدواج گسترده ختم نمیشود .شاید
این نوع تشویقها موجهای گذرا در این زمینه ایجاد کنند ولی به یک
روند و عادت تبدیل نمیشوند .از سوی دیگر ما تجربه چنین چیزی
را نداریم که این نوع مشوقها در ازدواج مفید باشند .به نظر نمیرسد
که چندان از این موضوع استقبال شود .چون هزینههای اقتصادی افراد
در مقوله ازدواج تنها شهریه نیست .بحثهایی مانند آینده زندگی جزو
مســائل پیرامونی است .دانشجویان دانشگاه دولتی هم که به صورت
رایگان به تحصیل مشغول هستند لزوما ازدواج نمیکنند .در زمانهای
گذشته به دلیل وجود اشتغال بین دانشجویان میزان ازدواج باال بود ،در
واقع ازدواج امری طبیعی در جامعه بود ولی االن دیگر اینگونه نیست.
به نظر من این کار تنها همیاری و همکاری در موضوع اســت اما به
گسترش ازدواج ختم نمیشود .این تنها فرصتی برای دانشجویانی است
که به هر دلیلی متمایل به ازدواج هستند و از این فرصت هم استفاده
میکننــد .در کل امروزه بخش مهمی از ازدواجها به طالق میانجامد
یعنی آمار طالق هم بسیار باال است .زندگی امروزی در جامعه مدرن
بسیار شکننده اســت و مانند قدیم نیست که زندگیها پایدار باشد.
ازدواجهای جامعه مدرن در آمار گستردهای به طالق ختم میشوند» .
> یک هدیه کوچک!

همانطور که از گفتههای دانشجویان و کارشناسان بر میآید به نظر
نمیرسد با چنین هدیههای کوچکی جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا
کنند.مشکل چند بعدی و وسیع بوده و نیازمند تصمیمات کارگشا و
اساسی است !به صرف تخفیفهای این چنینی نه شرایط اقتصادی
مهیا میشــود و نه شرایط فرهنگی.متاسفانه به نظر میرسد در این
مورد نیز مسئوالن نگاه جامعی به مقوله ازدواج ندارند.

معاون شهردار:

سرانههای شهری باید از محل ساختمانهای گران قیمت تامین شود

معــاون معماری و شهرســازی شــهرداری تهــران بــا انتقاد از
ناعادالنــه بودن نرخ عوارض در نقاط مختلف شــهر تاکید کرد که
سرانههای شــهری باید از محل ساختمانهای گران قیمت تامین
شود«.عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری
تهران در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره تحقق درآمدهای
حوزه معماری و شهرسازی در سال جاری گفت :تا حدود  ۷۰درصد
درآمدهای بخش شهرســازی محقق شده است که در این شرایط
کرونایی و رکود اقتصادی عدد خوبی است .گلپایگانی با بیان اینکه

در شهرداری به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار هستیم ،افزود:
به دنبال این هســتیم کل درآمد شهرداری را به سمتی ببریم که
عــوارض پایدار افزایش پیدا کند کــه مهمترین آن الیحه عوارض
ارزش افزوده بود .در این الیحه قرار بر این بود ســهم شهرداریها
از  ۹درصــد مالیات بر ارزش افزوده که در همه دنیا به شــهرداری
تعلق میگیرد و نه دولت مرکزی افزایش یابد؛ اکنون این سهم سه
درصد است و قرار بود تبدیل به  ۴درصد شود ،اما به شورای نگهبان
رفته و برگشــت خورده است .او با بیان اینکه عدد عوارض در نقاط

معاون استاندار تهران تاکید کرد

تردد از ساعت  ۲۱همچنان ممنوع

معاون استاندار تهران با اشاره به ارزیابی مطلوب
از اثرگذاری طرح شــهید سلیمانی در سطح
اســتان تهران بر لزوم اســتمرار هم افزایی در
اجرای این طرح و ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشتی تاکید کرد.شــکراله حسن بیگی در
گفتگو با ایسنا ،در تشــریح ادامه روند اجرای
طرح شهید ســلیمانی در استان تهران گفت:
خوشبختانه بر اساس
ارزیابــی انجام شــده
اثرگذاری طرح شهید
ســلیمانی در تهران
مطلوب بوده است .در
حال حاضــر رنگ ابی
به عنوان شــرایط کم
خطر درنظــر گرفته
شــده اســت و منع
رفــت و آمد از ســاعت  ۲۱تا ۴صبح حتی در
این شرایط حاکم خواهد بود.وی ادامه داد :در
حقیقت طرح شهید سلیمانی از ابتدای اجرای
این طرح اثرگذاری مناســبی در سطح استان

تهــران در چهار محور شناســایی ،رهگیری،
قرنطینه و حمایت داشته است .هم افزایی که
در اجری این طرح به وجود آمده ،باید با قوت
استمرار داشته باشد و هر چند آمارهای کرونا
ویروس کاهش یافته ولی نباید توقف و خللی
در اجرای این طرح ایجاد شود.معاون سیاسی
و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به ضرورت
مشارکت مردم جهت
مقابله با کرونا ویروس
افزود :باید پروتکلهای
بهداشتی همچنان به
عنوان یــک ضرورت
در دســتور کار همه
شهروندان قرار گیرد.
مــردم همــواره در
صحنههــای مختلف
مشارکت و همراهی داشــتهاند و تقاضا داریم
جهت مقابله با این ویروس نیز با پرهیز از تردد
و تجمعات غیرضروری مشــارکت و همراهی
خود را نشان دهند.

مختلف تهران عادالنه نیســت ،ادامه داد :در تهران برای جایی که
قیمت آپارتمان متری بیش از  ۱۰۰میلیون تومان اســت ،باید رقم
باالتری عوارض دریافت شود در حالی که اکنون شهرداری در جای
گــران قیمت اگر عوارض را خیلی باال بگیرد ،متری  ۳تا  ۴میلیون
تومان است که عادالنه نیست .ما اعتقاد داریم سرانههای شهری باید
از محل درآمد ساختمانهای گران قیمت تامین شود که متاسفانه
این اتفاق رخ نداد و در یکی دو سال اخیر سعی کردیم این عدد را
منطقیتر کنیم.

مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوا مطرح کرد

دی  ،99آلودهترین ماه تهران در  10سال گذشته

احمد طاهری ،مدیر واحد سنجش و نگهداری
شــرکت کنترل کیفیت هــوا درباره وضعیت
آلودگی هوا در دی امســال اظهارداشــت :در
ی  99رسیدهایم که در این ماه،
حالی به  27د 
بر اســاس شاخص کیفیت هوای گزارش شده
برای شــهر تهران 13 ،روز در وضعیت ناسالم
و  11روز ناســالم برای گروههای حســاس به
ثبت رسیده است.
وی بــه فــارس
گفــت :اگرچــه
تغییــرات ایجاد
شــده در نحــوه
محاسبه شاخص
در ســال جاری
و ســختگیرانهتر
شدن حدود مجاز
نیــز در افزایش تعداد روزهای ناســالم نقش
داشته اما حتی اگر با دســتورالعمل و حدود
مجاز سابق نیز شــاخص کیفیت هوا در دی
ماه ســال  99را محاسبه کنیم 9 ،روز ناسالم

و  14روز ناســالم برای گروههای حســاس را
نشــان میدهد.با توجه به آمار ارائه شده ،دی
 99را میتوان آلودهترین ماه از منظر آلودگی
هوا در  10سال گذشته در شهر تهران دانست.
بر اساس اطالعات ثبت شده شاخص کیفیت
هوا ،از دیمــاه  89تا کنون هیــچگاه تعداد
روزهای ناســالم در یک ماه به  9روز بر اساس
دستورالعمل سابق و
به  15روز بر اساس
دستورالعمل جدید
نرسیده اســت .این
شرایط در حالی رقم
میخورد که به دلیل
شــرایط ایجاد شده
توسط بیماری کرونا،
الگــوی حمل و نقل
در شــهر تهران دستخوش تغییراتی شده که
افزایش تردد ناوگان ســواری در ساعات مجاز
تردد و عــدم تردد ناوگان حمل و نقل در بازه
ساعتی  21تا  4صبح را شاهد هستیم.
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نانوایانکرونا نمیگیرند؟
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران در رابطه با آمار مرگ و میر یا ابتالی نانواییها به
کرونا گفت :تا کنون هیچ گونه گزارشی از مرگ و میر یا ابتالی کرونا در میان نانواییهای
تهران نداشتیم ،زیرا گرمای باالی  ۶۰درجه پاشنه آشیل بیماری کرونا است یعنی از زمان
تهیه خمیر و چانه نان تا قرار گرفتن در تنوری با دمای حداقل  ۳۰۰تا  ۴۰۰درجه امکان
بقای این ویروس وجود ندارد / .مهر

کرونا خبر
جهان

=تعداد مبتالیان ۹۴ :میلیون و  ۹۶۱هزار و
 ۶۹۶نفر
=تعداد فوتی هــا :دو میلیون و  ۳۱هزار و
 ۱۲۹نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۶۷ :میلیون و ۷۷۸
هزار و  ۴۲۹نفر
ایران

=تعداد مبتالیان :یک میلیون و  330هزار
و  411نفر
=تعداد فوتی ها 56 :هزار و  803نفر
=تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و  16نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 86 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۴ :میلیون و  ۳۰۶هزار و
 ۴۳نفر
=تعداد فوتی ها ۴۰۵ :هزار و  ۲۶۱نفر

خبر

پرداخت  ۱۰۰درصد شهریه
دانشجویانمعلول
هفت دهک پایین

سرپرست مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و
تحول اداری سازمان بهزیستی کشور گفت:
بر اســاس آیین نامه اجرایی مصوب هیئت
دولت ،پرداخت هزینه دانشــجویان معلول
متوسط ،شــدید و خیلی شدید هفت دهک
پایین و فرزندان بهزیســتی به صورت ۱۰۰
درصدی الزامی اســت .این امــر در مرحله
نخســت راهاندازی سامانه شهریهها در حال
پرداخت اســت.به گــزارش ایســنا ،مجید
رضا زاده اظهار کرد :در راســتای شــهریه
دانشــجویی معلولین و گروه هدف سازمان
بهزیســتی قانونی وجــود دارد که تحصیل
دانشــجویان معلول را رایگان اعالم میکند.
همچنین شهریه دانشگاه فرزندان بهزیستی
که در مراکز تحت پوشش بهزیستی هستند،
یا بــه خانوادههای جایگزین رفته ،یا زندگی
مستقل داشــته و یا فرزند پذیر شدهاند نیز
به صورت  ۱۰۰درصدی پرداخت میشود.بر
اســاس ماده  ۹این قانون ،آیین نامه اجرایی
هیئــت دولت مصوب کرده اســت معلوالن
متوسط ،شــدید و خیلی شدید هفت دهک
پاییــن مشــمول تحصیل رایگانشــوند و
وظایفی را برای ســازمان بهزیستی ،سازمان
سنجش و ســازمان برنامه و بودجه در نظر
گرفته اســت تا به این ترتیب دانشــجویان
معلولی که شــرایط فوق را دارند بتوانند به
صورت رایگان در دانشگاههایی که از وزارت
علوم یا وزارت بهداشت مجوز دارند و تحصیل
در آنها دارای هزینه اســت ،نظیر دانشگاه
آزاد ،پیــام نور و علمــی کاربردی تحصیل
کنند.برای ساماندهی به این امر بهزیستی با
دستور ریاست سازمان ،کمیته دانشجویی با
عضویت دو حوزه تخصصی این موضوع یعنی
معاونت توانبخشــی و معاونــت اجتماعی با
محوریت مرکــز فناوری اطالعات و عضویت
معاونت پشتیبانی تشکیل داد تا بتواند امور
تحصیلی دانشجویان تحت پوشش بهزیستی
را ســاماندهی کنــد .از این رو ســامانهای
طراحی شــد تا به طور منظــم ،دقیق و با
سرعت باال اطالعات افراد مشغول به تحصیل
را ثبت کند.به گفته سرپرست مرکز فناوری
اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری ســازمان
بهزیستی ،این سامانه  ۳ماه پیش راهاندازی و
اطالعرسانی شد و دانشجویان میتوانند خود
وارد سامانه شوند و اطالعات و مدارک خود
را وارد کنند .همچنین دانشــجویان در این
ســامانه بر اساس نوع معلولیت و علت تحت
پوشش بهزیستی بودن تقسیمبندی میشوند
و اقدامات بعدی برایشان انجام میشود.

خبر

 ۷۰درصد کارمندان ادارات
باید در محل کار حاضر باشند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران
درباره وضعیت کنونی تهــران و نحوه حضور
کارمندان در ادارات در شرایط زرد توضیحاتی
داد.غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه مدیریت
و منابع اســتاندار تهران در گفتگو با باشــگاه
خبرنگاران جوان ،با اشــاره به اینکه در استان
تهران ،شرایط استان تهران از وضعیت قرمز به
نارنجی و زرد تغییر کرده است گفت :براساس
رنگبندی که در شرایط شیوع ویروس کرونا در
نظر گرفته شــده و توسط سازمان استخدامی
اعالم شده ،حضور کارمندان در ادارات و نحوه
دورکاری آنها مشــخص شده است.بر همین
اساس شرایط تهران در وضعیت زرد قرار دارد
و حضور کارکنــان ادارات باید با حداکثر ۷۰
درصد نیروها باشــد ،یعنی دو سوم کارمندان
باید در اداره حضور داشــته باشند.باید مدیرها
و کارکنان از عادی انگاری شرایط پرهیز کنند
و دستورالعملهای بهداشتی را به صورت کامل
رعایت کنند.اگر شرایط به وضعیت آبی تغییر
کند تمــام کارمندان بایــد در ادارات حضور
داشته باشند.

گزارش کوتاه

حضوردرمدرسه
اختیاری شد

قرار است طبق تصمیم ستادملی مقابله با
کرونا ۱۳۶ ،روز پس از آغاز سال تحصیلی
و پس از هفتهها آموزش کامال غیرحضوری
به علت پیک ســوم کرونا ،مدارس برخی
پایهها و شاخههای تحصیلی در شهرهای
آبی و زرد ،پذیرای دانشآموزان باشــند و
آموزش حضوری را از سر بگیرند.به گزارش
ایســنا ،تصمیم اخیر ســتادملی مقابله با
کرونا ،مخالفتهایی را از ســوی والدین و
معلمان به همراه داشته است؛ ضمن آنکه
متولیان نظام سالمت در چند روز گذشته
مخالفتهای خــود را با این تصمیم اعالم
و نســبت به صعودی شــدن آمــار ابتال و
رو بــه رو شــدن با پیک چهــارم بیماری
در پی کاهش و لغو محدودیتها و عدم رعایت
دوبــاره پروتکلهــای بهداشــتی به ویژه
در پی بازگشایی مدارس ،ابراز نگرانی کرده اند.
فارغ از تبعات و نگرانیهایی که بازگشایی
مدارس برای خانوادهها به همراه داشــته،
اظهارات متناقض مسئوالن اجرایی کشور
بر میزان این نگرانی و سردرگمیها افزوده
است.طبق اعالم علیرضا رئیسی ،سخنگوی
ســتاد ملی مقابله با کرونا ،تصمیم گرفته
شــد که همه پایههای مدارس زیر  ۵۰نفر
در مناطقــی که آبی هســتند ،میتوانند
بازگشــایی شــوند ،اما پایــه اول و دوم با
حداکثــر  ۱۰دانشآمــوز میتواننــد در
مناطق آبی و زرد باز شوند.محســن بیگی،
مدیرکل دفتر ســامت و امور تندرســتی
وزارت آموزش و پرورش نیز در روز  ۲۱دی
ماه ،اعالم کرد که دستورالعمل بازگشایی
مدارس طبق پیشــنهادات مطرح شده در
ســتاد ملی تدوین خواهد شد و بر اساس
آن دانشآموزان هنرســتانی و کالس اول
و دومیها در شــهرهای با وضعیت آبی و
زرد از اول بهمــن در قالــب کالسهای با
حداکثر  ۱۰دانشآموز به مدرسه میروند
و مدارس بــا کمتــر از  ۵۰دانشآموز در
شــهرهای آبی برای همه مقاطع تحصیلی
بازگشــایی خواهند شد .در نهایت  ۲۲دی
ماه دستورالعمل بازگشایی مدارس از سوی
وزارت آمــوزش و پرورش اعــام و در آن
قید شد که این تصمیم در راستای اجرای
مصوبات پنجاه و دومین جلسه ستاد ملی
مدیریت کرونا عملیاتی شــده است .زالی،
فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران نیز تاکید
کرد کــه نظر فنی ما در مورد بازگشــایی
مدارس پرهیز از شــتابزدگی اســت حتی
در بازگشــایی پایههای یکــم و دوم نباید
شتابزده عمل کرد .بیتردید این بازگشایی
تاثیراتی را در الگوی حمل و نقل شــهری
خواهد گذاشــت و تهران به دلیل آلودگی
هوا باید تدابیر متفاوتی نســبت به ســایر
شهرها برایش اندیشیده شود لذا در تهران
باید این کار با تاخیر و مراعات انجام شود.
این در حالی اســت که  ۲۳دی ماه ،وزیر
کشور گفت :همان تصمیمی که ستاد ملی
گرفته اســت ،عمل خواهد شد.با این حال
تمهیدات اتخاذ شــده پیرامون بازگشایی
مدارس ،بعدازظهر پنجشــنبه ۲۵ ،دی ماه
در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی
مقابلــه با کرونــا مطرح و مورد بررســی
قرار گرفت و اعالم شــد در مدارســی که
تعــداد کل دانشآموزان کمتــر از  ۵۰نفر
است در تمام مقاطع تحصیلی و تمام پایهها
کالسهای درس  ۱۰نفره و حضوری و البته
به صورت اختیاری برگزار میشود و مدیریت
این موضوع و اطالعرســانی به خانوادهها
برای زمان حضور فرزندانشــان در مدارس،
بر عهده مدیران مراکز آموزشی است.رئیس
جمهور نیز در این جلســه تاکید کرد که
قطعا در مدت تعطیلی مدارس ،آسیبهایی
متوجــه دانشآموزان بوده که باید آموزش
و پرورش ،بــا آغاز مجدد آموزش حضوری
و بازگشــایی مــدارس ،این آســیبها را
شناســایی و نواقص و مشکالت آموزشی
دوران تعطیلی مدارس را طی همین مدت
باقیمانده از سال تحصیلی به نحوی جبران
کند.نکته جالب توجــه آنکه وزیر آموزش
و پرورش همچنان بر تصمیم بازگشــایی
حضوری مــدارس طبق شــرایط اعالمی
تاکید داشت و  ۲۵دی ماه ،بار دیگر شروط
بازگشــایی مدارس را اعــام کرد و گفت:
مدارس باید در تمام مناطق به جز مناطق
قرمز باز باشــند و کادر اداری و اجرایی در
مدرســه حضور داشته باشــند.در نهایت،
رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا،
بــه بالتکلیفی اولیا و مــدارس در این باره
پاســخ داد و اعــام کرد که مــدارس به
هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد
و برای پایههای اول و دوم در مناطق آبی و
زرد به صورت اختیاری خانوادهها میتوانند
دانشآموزان را به مدرسه بفرستند.به گفته
وی درباره حضور کادر مدرســه ،مدیریت
و کارکنان در مدرســه نیز خود آموزش و
پرورش تصمیمگیری میکند.

