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برگزاری کنکور به صورت مجازی در دستور کار نیست
علیرضا منادی سفیدان گفت :برای کنکور سال  1400برنامه جدیدی
نداریم و کنکور سال آینده نیز همانند سالهای قبل برگزار میشود.
هزار توی حذف کنکور س��الیان س��ال اس��ت که تکلیف بسیاری از
محصلین را نامعلوم کرده است .از نخستین روزهایی که حرف از حذف
کنکور مطرح شد تا به امروز بسیاری از کنکوریها وارد دانشگاه شده،
فارغ التحصیل و حتی شاغل شدند اما هنوز خبری از حذف کنکور
نیست.علیرضا منادی سفیدان ،رئیس کمیسیون آموزش ،تحقیقات و
فناوری مجلس یازدهم در این خصوص به برنا گفت :برای کنکور سال

 1400برنامه جدیدی نداریم و کنکور س��ال آینده نیز
همانند سالهای قبل برگزار میشود .تغییرات و حذف
کنکور در دست بررسی است و باید در این خصوص به
جمعبندی برسیم.در راستای حذف کنکور کمیسیون
آموزش و شورای عالی انقالب فرهنگی در حال بررسی
طرحهای جایگزین است و برنامه ما این است که مرحله به مرحله و
سال به سال درصد تاثیر سوابق تحصیلی بیشتر اعمال تا کنکور به کلی
حذف شود .نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان

اجتماعی

کرد :تا این لحظه توافق به دست نیامده و نتیجه نهایی
نش��ده است .مشکل ما در این است که در کنکور عرضه
و تقاضا برابر نیست .امروز تقاضا برای رشتههای پزشکی
بسیار زیاد است ،در حالی که ما بیشتر از  3هزار دانشجو
نمیتوانیم در این رشته پذیرش کنیم و این مشکل اصلی
ما در عرصه حذف کنکور است.سعی میکنیم در کوتاه مدت کنکور
حذف ش��ود .در این عرصه قطعا مافیای کنکور فعال هستند اما آن
قدری جدی نبودهاند که مانع حذف کنکور توسط مجلس شوند.

ترس از کرونا یا ترس از بیسوادی؛ مسئله این است

>نگرانی درباره ناکارآمدی آموزش

در همی��ن راس��تا ،وزیر آموزش و پرورش توضیحات��ی درباره نحوه
بازگش��ایی م��دارس ارائه داد و گف��ت « :با توجه ب��ه اینکه نگران
بچهه��ای پایه اول و دوم ابتدایی بودی��م و فکر میکردیم از طریق
آموزش مجازی نمیتوانیم مطمئن شویم که آموزش الزم را دیدهاند
و همچنین از س��وی برخی خانوادهها هم تحت سؤال و فشار بودیم
که باالخره این بچهها اینگونه یاد نمیگیرند و باید برایش��ان فکری
کنید ،به ستاد ملی کرونا پیشنهاد دادیم که دانشآموزان با رعایت
دستورالعملهای بهداش��تی به مدرسه بیایند ».وی در ادامه افزود:
« همچنین عنوان شد دانشآموزان مدارس زیر  ۵۰نفر و هنرجویان
هنرس��تانها برای دروس عملی و کارگاهی اجازه داشته باشند که
با رعایت پروتکلها در مدرس��ه حضور پیدا کنند .مسئوالن وزارت
بهداش��ت نگرانیهایی را ابراز کردند که ممکن اس��ت خانوادهها به
خاطر ش��یوع بیماری نگران باشند و درخواستشان این بود که این
موضوع به صورت اختیاری باشد و خانوادهها مختار باشند تا از این
امکان استفاده کنند».
> بالتکلیفی درباره بازگشایی مدارس

به گزارش ایس��نا ،در جلسه ستاد ملي در روز  ۲۰دي ماه ،تصميم
گرفته شد كه همه پايههاي مدارس زير  ۵۰نفر در مناطقي كه آبي
هستند ،ميتوانند بازگشايي شوند ،اما پايه اول و دوم با حداكثر ۱۰
دانشآموز ميتوانند در مناطق آبي و زرد باز ش��وند .محسن بيگي،
مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي وزارت آموزش و پرورش نيز
در روز  ۲۱دي ماه ،اعالم كرد كه دس��تورالعمل بازگشايي مدارس
طبق پيش��نهادهاي مطرح شده در س��تاد ملي تدوين خواهد شد
و براس��اس آن دانشآموزان هنرس��تاني و كالس اول و دوميها در
ش��هرهاي با وضعيت آبي و زرد از اول بهمن در قالب كالسهاي با
حداكثر  ۱۰دانشآموز به مدرس��ه ميروند و مدارس با كمتر از ۵۰
دانشآموز در ش��هرهاي آبي براي همه مقاطع تحصيلي بازگشايي
خواهند ش��د .عالوه بر اين از سوي وزير آموزش و پرورش نيز اعالم
ش��د كه كادر اداري و اجرايي در تمام مدارس كش��ور به استثناي
ش��هرهاي قرمز ،از ابتداي بهم��ن ماه در مدرس��ه حضور فيزيكي
خواهن��د داش��ت .در نهايت  ۲۲دي ماه دس��تورالعمل بازگش��ايي
مدارس از سوي وزارت آموزش و پرورش اعالم و در آن قيد شد كه
اين تصميم در راستاي اجراي مصوبات پنجاه و دومين جلسه ستاد
ملي مديريت كرونا عملياتي ش��ده اس��ت .با وجود آنكه شهر تهران
نيز از اين قاعده مستثني نيست ،بندپي ،استاندار تهران در روز ۲۲
دي م��اه اعالم كرد كه با توج��ه به تراكم دانشآموزي در تهران كه
بيش از ميانگين كش��وري است بايد در ارتباط با بازگشايي مدارس
دقت الزم را انجام دهيم .زالي ،فرمانده س��تاد مقابله با كرونا تهران
نيز تاكي��د كرد كه نظر فني ما در مورد بازگش��ايي مدارس پرهيز
از ش��تابزدگي است حتي در بازگش��ايي پايههاي يكم و دوم نبايد
ش��تابزده عمل كرد .بيترديد اين بازگش��ايي تاثيراتي را در الگوي
حمل و نقل ش��هري خواهد گذاش��ت و تهران به دليل آلودگي هوا
بايد تدابير متفاوتي نس��بت به ساير ش��هرها برايش انديشيده شود
ل��ذا در تهران بايد اي��ن كار با تاخير و مراعات انجام ش��ود .اين در

بس��یاری از دوس��تان فرزن��د م��ا ت��ازه از مس��افرت
برگش��تهاند! و حتما ناقالن بس��یار مناس��بی هس��تند .از
س��وی دیگر ما ماهها تالش کردهایم که فرزندمان را به
آموزش مجازی عادت بدهیم .ما مطمئن هستیم این طرح
موفقی��ت آمی��ز نخواهد بود زی��را همین االن ه��م با این
بازگشاییها عادی انگاری انجام شده است
حالي اس��ت كه  ۲۳دي ماه ،وزير كشور در هفتمين جلسه قرارگاه
ي مدارس گفت:
عملياتي س��تاد ملي مديريت كرونا درباره بازگشاي 
همان تصميمي كه س��تاد ملي گرفته اس��ت ،عمل خواهد شد .اما
اظهارات وزير بهداشت در صبح روز پنجشنبه ۲۵ ،دي ماه مبني بر
مخالفت وزارت بهداشت با بازگشايي مدارس ،واكنشهاي مختلفي
را در ميان والدين و شبكههاي اجتماعي به دنبال داشت و حكايت از
عدم هماهنگي و يكپارچگي دستگاههاي اجرايي پيرامون تصميمات
اتخاذ ش��ده در س��تاد ملي مقابله با كرونا داشت .وزير بهداشت در
اين باره گفت كه در حال حاضر مخالف بازگشايي مدارس هستيم.
نگراني��م كه دوباره با عادي انگاري به تله ارديبهش��ت و خرداد ماه
بيفتيم .اگر اين بار گرفتار ش��ويم ،موج و ش��دت خيز جديد كرونا
در كش��ور ش��ايد بيش��تر باش��د و نيروهاي ما ممكن اس��ت توان
و ان��رژي مقابله چندباره با موجي جديد را نداش��ته باش��ند .با اين
حال تمهيدات اتخاذ ش��ده پيرامون بازگش��ايي مدارس ،بعدازظهر
پنجش��نبه ۲۵ ،دي ماه در جلس��ه كميتههاي تخصصي ستاد ملي
مقابل��ه با كرونا مطرح و مورد بررس��ي قرار گرفت و اعالم ش��د در
مدارس��ي كه تعداد كل دانشآموزان كمتر از  ۵۰نفر است در تمام
مقاطع تحصيلي و تمام پايهها كالسهاي درس  ۱۰نفره و حضوري
و البته به صورت اختياري برگزار ميش��ود و مديريت اين موضوع و
اطالعرساني به خانوادهها براي زمان حضور فرزندانشان در مدارس،
برعهده مديران مراكز آموزش��ي است .در نهايت ،رييسي سخنگوي
س��تاد ملي مقابله با كرونا ،به بالتكليفي اوليا و مدارس در اين باره
پاس��خ داد و با اش��اره به اينكه در هفته گذش��ته سواالت بسياري
پيرامون نحوه بازگش��ايي مدارس مطرح شده و شاهد صحبتهاي
ض��د و نقيض��ي در اين زمين��ه بودهاي��م ،اعالم كرد ك��ه مدارس
به هيچوجه به صورت اجباري برگزار نخواهد شد و براي پايههاي
اول و دوم در مناط��ق آب��ي و زرد ب��ه صورت اختي��اري خانوادهها
ميتوانند دانشآموزان را به مدرس��ه بفرس��تند .ب��ه گفته او درباره
حضور كادر مدرسه ،مديريت و كاركنان در مدرسه نيز خود آموزش
و پرورش تصميمگيري ميكند.
> وقتی آموزش و سالمتی با هم در خطرند

با در نظر گرفتن تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای بررس��ی این که
خانوادهها و دانشآموزان چقدر نس��بت به این اتفاق استقبال نشان
دادهاند و نظرشان در مورد این بازگشایی چیست ،با تعدادی از پدر و
مادرها و مسئولین مدارس گفتگو کردیم .مادر یکی از دانشآموزان
پایه اول ابتدایی به ما گفت « :من امروز به مدرسه رفتم و با بررسی
شرایط آن جا تصمیم گرفتم اجازه دهم فرزندم ساعاتی را در مدرسه
باش��د .چرا که امسال آموزش مجازی تقریبا هیچ کاراییای برای ما
نداش��ت .معلم فرزندم میگوید حتی نحوه گرفتن مداد او اش��تباه
است و تمام حروف را به اشتباه مینویسد .من از ترس اینکه فرزندم
از درس و تحصیل خود عقب بماند و به دلیل س��ردرگمی زیاد در
آموزش مجازی ترجیح دادم او را به مدرس��ه بفرس��تم و دیدم که
پروتکلها تا حدودی رعایت میش��وند .عل��ی رغم آن که خطر در
این شرایط چند برابر قبل فرزندم و خانواده ما را تهدید میکند» .

آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور قبل از  ۲۲بهمن

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که قبل از  ۲۲بهمن واکسیناسیون
کرونا در کشور طبق اولویتبندی صورت گرفته ،آغاز شود.به گزارش
ایس��نا ،دکتر س��عید نمکی درباره اقدامات انجام شده برای واردات
واکس��ن کرونا به کش��ور ،گفت :امیدوارم قبل از  ۲۲بهمن و طبق
مصوبه اولویتبندی شده ،واکسیناسیون را در گروهها شروع کنیم .اما
تا زمانی که مطمئنترین و بیخطرترین واکسن را نتوانیم به کشور
وارد کنیم ،این کار را انجام نمیدهیم؛ چانه زنیهای ما به دلیل این
است که موثرترین واکسن را وارد کشور کنیم.وی افزود :عالوه بر آن،
درباره واکسن کووکس سازمان جهانی بهداشت نیز قرار بر این بوده
از فوریه توزیعش در کشورهای هدف از جمله کشور ما شروع شود.
> آخرین خبرها از واکسن ایرانی کرونا

وی همچنین درباره واکسن کرونا تولید داخل گفت :تست واکسن
ایرانی ما در مجموعه برکت مراحل بعدی را س��پری کرد .واکس��ن

مجموعه موسس��ه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته آینده
از ش��روع اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی رونمایی میشود.
وزیر بهداش��ت درباره واکس��ن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا نیز
گف��ت :این مجموعه که با انتقال دانش فنی در کوبا و در انس��تیتو
پاستور در حال انجام است ،فاز دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا
طی میکند و فاز س��وم را در آینده نزدیک و با انتقال دانش فنی و
با نام پاس��تور در کشور آغاز میکنیم .امیدواریم مصرف این واکسن
تولید مشترک را در اواسط بهار داشته باشیم .وزیر بهداشت همچنین
درباره ویروس جهش یافته انگلیس��ی در کشور نیز گفت :بعد از آن
پن��ج مورد که پیش از ای��ن اعالم کرده بودم ،ی��ک مورد دیگر که
یک هموطن که از انگلیس بازگشته بود و در یکی از بیمارستانهای
دولتی تحت نظر بود ،شناسایی شد .اطرافیان وی هم تحت کنترل
و رص��د قرارگرفتن��د .حال همه این موارد خوب اس��ت و بعد از آن
هم گزارش م��ورد جدیدی نداریم.نمکی از رصدخانه طرح بس��یج

آزادسازی هزار میلیاردی اراضی کشاورزی و ملی در چالوس
فرمانده انتظامی اس��تان مازندران از آزادسازی ۳۶
هزار متر از اراضی کش��اورزی و ملی به ارزشی بالغ
بر هزار میلیارد ریال در شهرستان چالوس خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سردار مرتضی میرزایی بیان داشت:
در پی کسب خبری مبنی بر تغییر غیر قانونی مقدار
قابل توجهی از زمینهای زراعی و کش��اورزی در
شهرس��تان چالوس ،موضوع در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت.وی افزود :پس از هماهنگیهای
قضائیتوسطمامورانوباهمکارینمایندگانجهاد
کشاورزی شهرستان چالوس ،در اقدامی عملیاتی
دیوارکشیها و ساختمانهای احداث شده در این
زمینهاتخریبشد.فرماندهانتظامیاستان،تصریح
کرد :در این عملیات ۲۵هزار متر از اراضی کشاورزی

که به تصرف زمین خواران در آمده بود رهاسازی و
در اختیار بخش کشاورزی آن شهرستان قرار گرفت.
سردار میرزایی همچنین از آزادسازی ۱۱هزار متر از
اراضی ملی این شهرستان در مرزن آباد که به تصرف
زمی��ن خواران در آمده بود نیز خبر داد و گفت :در
اینعملیاتپسازهماهنگیهایقضائیباهمکاری
مامورانسازمانحفاظتمنابعطبیعیدیوارکشیها
و حصارهای ایجاد شده در این زمینها نیز تخریب
ش��د.این مقام انتظامی ارزش زمینهای رهاسازی
شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان
در مجم��وع بالغ بر هزار میلیارد ریال عنوان کرد و
گفت :در این ارتباط  ۵نفر دستگیر و پس از تشکیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

همچنین پدر دانشآموز دیگری در این خصوص به ما گفت « :جان
فرزند من بس��یار مهمتر از برنامههای آموزش��ی اوست .من ترجیح
میدهم فرزندم حتی یکس��ال از آموزش عقب بماند اما خانوادهمان
درگیر این بیماری نباش��د .از سمت دیگر همسر من بیماری قلبی
دارد و ناقل بودن فرزندمان بس��یار میتواند برای خانواده خطرناک
باش��د .هیچ اطمینانی نیست که پروتکلها به صورت صد در صدی
در مدارس رعایت شود و هیچ مدرسهای هم نمیتواند این تضمین
را به ما بدهد .زیرا بچهها در این سن درک درستی از بیماری ندارند
و نمیتوانند فاصله خود را از دوستانش��ان رعایت کنند .من نه مهر
ماه نه االن اجازه حضور فرزندم در مدرسه را ندادم» .
خانواده دیگری که خود بخش��ی از بدنه آموزش و پرورش هس��تند
در این باره اظهار داش��تند « :بس��یاری از دوس��تان فرزند ما تازه از
مسافرت برگشتهاند! و حتما ناقالن بسیار مناسبی هستند .از سوی
دیگر م��ا ماهها تالش کردهایم که فرزندم��ان را به آموزش مجازی
عادت بدهیم .ما مطمئن هس��تیم این طرح موفقیت آمیز نخواهد
بود زیرا همین االن هم با این بازگشاییها عادی انگاری انجام شده
اس��ت .اینکه بار دیگر مدارس مجازی ش��ود تاثیر روانی بسیار بدی
بر فرزند ما خواهد گذاش��ت .ما ب��رای جلوگیری از بروز تاثیرات بد
روانی تصمیمات عجوالنه مسئولین تصمیم گرفتیم فرزندمان را به
مدرسه نفرستیم» .
یکی از دانشآموزان مقطع متوسطه اول در شهر یزد به ما گفت« :
مدرسه ما در خصوص حضوری شدن آموزش اصال اطالعیهای نداده
است و آموزش کامال به صورت مجازی در حال انجام است .آموزش
امس��ال برای ما کامال گیجکننده است و خیلی از بچهها مانند خود
من در بس��یاری از درسهایی که قبال مس��لط بودیم افت شدیدی
کردی��م اما نگرانی این که مبادا به واس��طه ما خانوادههایمان دچار
بیماری ش��وند باعث شده است که تمایلی هم به بازگشایی مدرسه
نداشته باشیم .من درس خواندن را دوست دارم و از این که امسال
بابت آموزش مجازی دچار مشکل شدم مضطرب و نگرانم» .
> اشتیاق بیشتر اول و دومیها

در ادامه به بررس��ی نظرات معلمان و کادر اجرایی برخی از مدارس
میپردازیم و درباره بازخوردها نسبت به بازگشایی و میزان استقبال
از ای��ن طرح با آنها گفتگو میکنیم.مدیر یکی از دبیرس��تانهای
دخترانه اس��تان تهران در این باره در گفتگو با ما گفت « :این نوع
تصمیمات باعث س��ردرگمی بیش��تر ما شده اس��ت و ما هر روز با
چالشهای جدیدی مواجه میش��ویم ،بسیاری از والدین در هنگام
ثب��ت نام از م��ا تعهد گرفتهاند که هیچ گون��ه آموزش حضوری در
شرایط همهگیری بیماری کرونا نداشته باشیم .از سوی دیگر امروز
حدود  30درصد از دانشآموزان در مدرس��ه حضور داش��تند و این
باعث میشود که معلمان مجبور شوند دوبار و به دو صورت مجازی
و حض��وری تدری��س کنند که عمال این اتفاق ممکن نیس��ت .این
ش��یوه هم باعث عدم انس��جام در یادگیری دانشآموزان میشود و
ه��م باعث افزایش فش��ار کاری معلم��ان » .همچنین معلم یکی از
دبیرس��تانهای پس��رانه تهران در این باره گفت « :در مدرس��ه ما
خیلی از این طرح استقبال نشده است و میتوانم بگویم حدود 20
درصد از دانشآموزان به مدرس��ه آمدهاند .درست است که والدین
از آموزش مجازی خس��ته شدهاند اما این باعث نمیشود بتوانند بر
ترس بیماری غلبه کنند و بچههای خود را به مدرسه بفرستند .باید
منتظر بود و دید در روزهای بعد میزان استقبال چقدر خواهد بود.
زیرا هنوز شورای بس��یاری از مدارس در این باره تصمیم قطعیای
نگرفتهاند» .در ادامه معاون یکی از دبستانهای تهران به آفتاب یزد
گفت « :ه��م خانوادهها و هم معلمان از آم��وزش ناکارآمد مجازی
خس��ته شدهاند .امروز در پایههای اول و دوم تقریبا استقبال خوبی
از این طرح را ش��اهد بودیم اما در پایههای دیگر اس��تقبال کمتر از
 10درصد بود .شورای بس��یاری از مدارس تصمیم گرفتهاند که به
آم��وزش مجازی ادامه دهند و اصال برنامهای برای آموزش حضوری
ندارن��د» .در انته��ا معلم یکی از مدارس یزد ب��ه ما گفت « :به نظر
میرس��د اس��تقبال در پایههای اول و دوم خوب بوده اس��ت .امروز
بسیاری از والدین در مدرسه حاضر شدند و شرایط را بررسی کردند
س��پس اجازه دادند فرزندشان در مدرس��ه بماند .البته در بعضی از
مدارس هم من ش��نیدهام اصال هیچ دانشآموزی حضور پیدا نکرده
است .هنوز زود است که بتوانیم میزان استقبال را بسنجیم» .
ملی مقابله با کرونا ،گفت :متاس��فانه در هفته جاری وضعیت جهان
وضعیت اسفناکی بود و تعداد مرگ و میرهای ناشی از این بیماری
بسیار باال بود .باز رتبه اول مرگ و میر مربوط به آمریکا بود و بعد از
آن کش��ورهای دیگر در رتبههای بعدی بودند .آمریکا در  ۲۴ساعت
گذشته گرچه خوش��بختانه کاهش در موارد مرگ و میر داشت اما
 ۲۸۰۲مرگ داش��ت ،بریتانیا  ،۱۶۱۰برزی��ل  ،۱۱۸۳آلمان ،۱۱۳۹
آفریق��ای جنوبی ،۸۳۹ایتالی��ا  ،۶۰۳روس��یه  ،۵۸۶مکزیک،۵۴۴
فرانس��ه  ،۴۴۱اس��پانیا ۴۰۴مرگ در  ۲۴ساعت گذشته داشته اند.
در مقایسه پیک سوم کرونا در کشور با پیک اول و دوم میبینیم که
این پیک بلندتر است و گرفتار کنندهتر است .اگر پیک دوم و اول را
ببینید میزان کاهش پیک و سرعت آن نسبت به پیک سوم حاکی
از نزول صاف ناگهانی پیک سوم است که نشاندهنده مدیریت خوب
بیماری است .این ناشی از تجربه ما در مجموعه نظام سالمت است
و همچنین در کنار هم قرار گرفتن تمام نیروها از جمله وزیر کشور،
تیم استانداری ،هالل احمر ،عزیزان سازمان بسیج و ...است.

کاهش  ۸۴درصدی تردد مسافرتهای خارجی

تردد مس��افران از مرزه��ای زمینی و هوایی طی
 ۹ماهه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل ،با کاهش  ۸۴.۵۷درصدی در تردد مسافران
ورودی و کاه��ش  ۸۴.۳۳درص��دی در ت��ردد
مسافران خروجی روبرو ش��د.آرزو غنیون معاون
آمار دفتر فناوری اطالع��ات و ارتباطات گمرک
ایران در گفتگو با مهر اظهار داشت :کرونا نه تنها
یک بیماری اس��ت که به جان انس��انها افتاده و
باعث قربانی ش��دن انسانهای بس��یاری شده،
بلکه ویروسی اس��ت که اقتصاد جهانی و صنایع
مختلف را نیز زمین گیر کرده و باعث شده تولید
و تج��ارت کاال کاهش چش��مگیری پیدا کند و
صنایعی مثل گردشگری و حمل و نقل را نیز به

شنود و استراق سمع چه مجازاتی دارد؟

براساس قانون شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب به حبس
یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.مطابق ماده  ۱۵۰قانون آیین دادرسی کیفری ،کنترل شنود
تماسهای تلفنی ممنوع است ،مگر با موافقت رئیس کل دادگستری استان و در مواردی که
به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایمی که در آن مجرم به
مجازاتهایی مثل اعدام یا حبس ابد محکوم می شود ،الزم باشد /.باشگاه خبرنگاران

کرونا خبر

آیا از حضور غیرالزامآور دانشآموزان در مدارس استقبال شد؟

آفتاب یزد – یگانه شوقالشعرا :روزگذشته یکم بهمن ماه اولین
روز حضوری ش��دن آموزش در م��دارس طی چند ماه اخیر بود .بر
اس��اس آخرین تصمیمات س��تاد ملی کرونا و پس از گذشت چهار
ماه و نیم از آغاز س��ال تحصیلی ،حض��ور «اختیاری» دانشآموزان
پایههای اول و دوم ابتدای��ی ،دانشآموزان کلیه پایههای تحصیلی
در مدارس کمتر از  ۵۰دانشآموز و هنرستانیها در شهرهای آبی و
زرد از اول بهمن ماه مجاز دانسته شده و درهای مدارس به روی این
گروه از دانشآموزان باز ش��د .البته حضور دانشآموزان در مدارس
اختیاری اس��ت و به تصمیم مدارس ،دانشآم��وزان و والدین آنها
ت از حضوری ش��دن
بس��تگی دارد .همچنی��ن اوایل مهرماه صحب 
آموزش ش��د و این طرح به اجرا درآمد اما به دلیل عدم استقبال و
افزایش ابتال به بیماری کرونا این طرح نتیجهای نداش��ت و آموزش
به صورت مجازی ادامه پیدا کرد .در این گزارش ما به صورت میدانی
با چند تن از معلمان و والدین صحبت کردیم و میزان اس��تقبال از
این طرح که نمونهای مشابه همان طرح قبلی است را مورد بررسی
قرار دادیم.
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مرز ورشکستگی بکشاند .از آغاز سال تا پایان آذر
ماه به دلیل محدودیتهای بسیار ناشی از کرونا و
توقف چندین ماهه مرزهای زمینی ،دریایی ،ریلی
و هوایی شاهد کاهش چشم گیر تردد مسافر به
کش��ور یا بالعکس بودیم .به گون��های که در این
م��دت  ۲میلیون و  ۷۰۷هزار و  ۱۳۴مس��افر به
کش��ور وارد شدند و یا به اصطالح مسافر ورودی
بودند .این تعداد مسافر ورودی شامل  ۲میلیون
و  ۳۸۸ه��زار و  ۱۶۹نفر مس��افر ورودی ایرانی و
 ۳۱۸هزار و  ۹۶۵نفر مسافر ورودی خارجی بوده
است .در این مدت  ۲میلیون و  ۶۱۹هزار و ۵۰۷
نفر نیز به عنوان مس��افر خروجی از کشور تردد
داشتهاند.

جهان
=تعداد مبتالیان ۹۶ :میلیون و  ۶۲۵هزار
و  ۸۲۷نفر
=تعداد فوتی ه�ا :دو میلیون و  ۶۵هزار
و  ۶۹۸نفر
=تعداد بهب�ود یافت�گان ۶۹ :میلیون و
 ۲۹۹هزار و  ۷۱۸نفر
ایران

=تع�داد مبتالی�ان :ی�ک میلی�ون و
 ۳۴۸هزار و  ۳۱۶نفر
=تعداد فوتی ها ۵۷ :هزار و  ۵۷نفر
=تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و ۱۸۲نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 84 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۴ :میلیون و  ۸۰۶هزار
و  ۹۶۴نفر
=تعداد فوتی ها ۴۱۱ :هزار و  ۴۸۶نفر

بازنشسته

آسیبهای مالی و روحی،
خروجیطرحبازنشستگی
پیش از موعد

یک جامعهشناس ،طرح «بازنشستگی پیش از
موعد» را به دلیل «نادیده گرفتن تبعات مالی
و روان��ی آن» مورد انتقاد ق��رار داد و گفت :از
منظر جامعهشناسی ،سن اشتغال حتی باید به
 ۳۵سال افزایش یابد.اردشیر گراوند در گفتگو
با ایس��نا ،در این باره افزود :طرح بازنشستگی
پیش از موعد برای افرادی که سیس��تم اداری
را کس��التبار و ن��اکارا میدانند ،ش��اید مفید
باش��د و به آرامش روانی آن��ان کمک کند اما
اغل��ب داوطلبان بازنشس��تگی خودخواس��ته
و س��ایر مش��موالن ای��ن طرح ،کمت��ر به آن
توجه میکنند ،فش��ار روانی زیاد تحمیلی به
بازنشستگان در دوره پس از بازنشستگی است.
وی افزود :به عنوان مثال ،اگر فردی با  ۲۵سال
س��ابقه در سن  ۵۰س��الگی بازنشسته شود .با
لحاظ اینکه س��ن امید به زندگی در ایران ۷۵
س��ال است ،این فرد چگونه باید گپ  ۲۵ساله
موجود میان  ۵۰تا  ۷۵س��الگی زندگی خود را
پر کند؟به گفته وی ،حال برخی ممکن اس��ت
بگویند افراد بازنشسته میتوانند از این فرصت
استفاده کرده و شغل دومی برای خود دستوپا
کنند ،ولی این پیشفرض هم حاوی چند نکته
است ،اول اینکه اگر چنین شود ،هدف بنیادین
طرح «بازنشستگی پیش از موعد» که همان باز
کردن فضای اشتغال برای جویندگان جوان کار
اس��ت ،از همان ابتدا ،زیر سؤال میرود .گراوند
ادامه داد :اما مسئله مهمتر اینکه ،ممکن است،
فرد بازنشسته نتواند در همان شغلی که تجربه
کافی برای انجام آن را داش��ته ،مشغول به کار
ش��ود و از س��ر ناچاری در مش��اغل متفاوت و
حتی پایین از شغل قبلی خود ،فعال شود که با
توجه به سن آنان ،آغاز دوره جدیدی از فعالیت
ناخوشایند ،بار روانی و اضطراب طاقتفرسایی
را به آنان تحمیل خواهد کرد که ممکن است
فرد را به افس��ردگی و دیگر آسیبهای روانی
دچار کند.این جامعهشناس افزود :اگر هم فرد
بازنشس��ته ،دیگر نتواند وارد بازار کار ش��ود یا
شغلی برای خودش پیدا کند؛ وضعیتش ،بسیار
اس��فناکتر خواهد بود .زیرا جدای از اثر روانی
برای فرد ،جنبه مالی مس��ئله نی��ز تأثیرگذار
خواهد بود؛ زیرابه دلی��ل نرخ تورم فزاینده در
کش��ورمان فرد بازنشس��ته زودرس ،با افزایش
حقوق ناچیز ساالنه و کاهش زیاد قدرت خرید،
دستبهگریبان میشود که منبع تازهای برای
چالش مالی و سپس روحی ،روانی وی میشود.

پلیس فتا

تشریحچگونگیمدیریت
رفتار کاربران در فضای مجازی

رئیس مرکز تشخیص و پیش��گیری از جرایم
سایبری پلیس فتا به تشریح چگونگی مدیریت
رفت��ار کارب��ران در فضای مج��ازی پرداخت.
س��رهنگ علی محمد رجب��ی در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،با اش��اره به نحوه
مدیری��ت رفتار خود در فض��ای مجازی گفت:
برای اس��تفاده بهتر و دریافت کارایی بیش��تر
در فضای مجازی بهتر اس��ت ت��ا درباره آنچه
که میخواهیم به دست بیاوریم از قبل آگاهی
داش��ته تا نس��بت به انجام امور خود تس��لط
داشته باش��یم .وی افزود :برای مدیریت رفتار
در فض��ای مجازی نیاز به رعایت چندین نکته
کلیدی است تا در ادامه فعالیت در این فضا با
مشکل مواجه نشویم.
رئیس مرکز تشخیص و پیش��گیری از جرایم
س��ایبری پلیس فت��ا ناجا با بی��ان اینکه ابتدا
هدفت��ان را در فضای مجازی مش��خص کنید
و ب��رای آن برنامه ریزی کنی��د ،تصریح کرد:
ضروری است تا ش��ایعات را در فضایمجازی
دستبهدس��ت نکنید و اخبار را از منابع موثق
دریافت کنید.س��رهنگ رجبی ب��ا بیان اینکه
ب��ا باال بردن اطالعات خ��ود در فضای مجازی
از قربانی ش��دن در این فضا پیشگیری کنید،
تاکی��د ک��رد :تعادل بی��ن فض��ای حقیقی و
مج��ازی را فراموش نکنید ت��ا دچار تک روی
نشوید.

گزارش کوتاه

اطالع از سالمت جنین،
حق مادر است؛
از ابتدا هم "اجبار" در کار نبود

عضو انجمن پریناتول��وژی ایران ضمن تاکید
بر اهمی��ت غربالگریهای دوران ب��ارداری ،در
واکن��ش به اظهاراتی مبنی ب��ر "حذف اجبار
در انجام این غربالگریها" گفت :این حق مسلم
مادر باردار اس��ت که از س�لامت جنین خود
در اوای��ل بارداری اطمین��ان حاصل کند تا با
خاطری آرام و روحیهای سالم حاملگی را ادامه
دهد .کسانی که با مغالطه میخواهند ،عنوان
کنند که فقط اجبار غربالگری حذف شده در
ح��ال بازی با کلمات برای انحراف ذهن مردم
میباشند؛ چرا که قبل از این هم هیچ اجباری
در کار نبوده است.دکتر آمنه عبیری متخصص
زنان و فوق تخصص پریناتولوژی ،عضو هیئت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو
با ایسنا ،با اشاره بر اهمیت غربالگری در دوران
بارداری گفت :وضعیت س�لامت جنین یکی
از دغدغههای اصلی هر پدر و مادری اس��ت و
والدین به دنبال راهی هس��تند که از سالمت
جنین خود مطلع ش��وند.وی توضی��ح داد :از
حدود  ۲۰سال پیش با پیشرفت علم پزشکی
در دنیا ،روشهایی برای تشخیص و پیشبینی
اختالالت ژنتیکی و ساختاری شدید از جمله
سندروم داون وتریزومی ۱۳و ۱۸وارد طب زنان
شده است و در حال حاضر به عنوان جزئی از
مراقبتهای روتین بارداری ،انجام آن به تمام
مادران باردار توصیه میش��ود .اگر چه والدین
مختار به انجام و یا عدم انجام آن میباش��ند؛
بدیهی است که این روشها که حاصل سالها
تالش دانش��مندان و اس��اتید و دانشگاهیان
کشور عزیز اسالمی ما است ،باعث شده است
که بس��یاری از مادران در کش��ور با اطمینان
خاطر و قلبی آس��وده ادامه بارداری را سپری
کنن��د .وی با بیان اینکه باید برای همه مردم
جا بیفتد که تست غربالگری نشانه مثبت بودن
و مبتال بودن جنین به اختالل نیست ،عنوان
کرد :همان طور که از نام غربالگری پیداست،
این روشها فقط برخی افراد را غربال میکند
ک��ه این افراد باید به دنبال تش��خیص قطعی
و نهای��ی بروند.عض��و هیئت علمی دانش��گاه
علوم پزش��کی تهران افزود :بنابراین ابتدا باید
مشاوره صحیح و کامل با والدین انجام شود و
کلمه غربالگری برای ایشان جا انداخته شود،
ت��ا بت��وان از اضط��راب و نگرانیه��ای آنها و
تصمی��م گیریه��ای غلط توس��ط ایش��ان
جلوگی��ری ک��رد .در عین حال بای��د توجه
کرد که این تس��تهای غربالگ��ری ،تعدادی
مثب��ت کاذب دارند و وجود این تس��تهای
مثب��ت کاذب جزء الینفک هم��ه روشهای
غربالگ��ری در تمام��ی ش��اخههای ط��ب
میباش��د و وج��ه تس��میه کلم��ه غربالگری
خود موید این اس��ت که بای��د از بین افرادی
که جواب پرخطر دارند ،افراد س��الم و مبتال
شناخته و جدا شوند.این متخصص زنان ادامه
داد :اگ��ر در گزارش آزمایش��گاه فردی کلمه
پر خطر عنوان شد به معنی ابتالی صددرصد
به اختالالت ژنتیکی نیس��ت .به عنوان مثال
اگر در ج��واب غربالگری در آزمایش فردی ۱
به روی  ۸۰باشد؛ به معنی آن است که از ۸۰
مادری که شرایط مشابه این مادر را دارند یک
نفر فرزند مبتال و  ۷۹نفر فرزند سالم خواهند
داش��ت .در واقع این وظیفه انسانی ،اخالقی و
شرعی ماست که با هدف ایجاد عدالت در بین
مادران باردار ،همگی را از وجود روشهای مفید
غربالگری آگاه کنیم ،ولی قطعا تصمیمگیری
نهایی برای انجام یا ع��دم انجام آن با والدین
بوده و هس��ت.این عضو انجم��ن پریناتولوژی
خاطرنش��ان کرد :طبق آمار سازمان پزشکی
قانونی کشور ،در سال  ۹۸حدود  ۹۰۰۰مجوز
س��قط قانونی صادر شده است که از بین آنها
 ۸۳۶۱م��ورد دچار ناهنج��اری جنین بودند.
از ای��ن تع��داد  ۱۸۰۰مورد س��ندروم داون و
اخت�لاالت کروموزوم��ی و  ۶۰۰۰م��ورد هم
اختالالت جدی فیزیکی و س��اختاری جنین
را ش��امل میشد .همچنین  ۶۴۹مورد هم به
علت مشکالت تهدیدکننده حیات مادر مجوز
سقط داده شده اس��ت .الزم به ذکر است که
طبق اس��تفتائات ،در مواردی ک��ه نگهداری
و ب��زرگ کردن طفل معل��ول و عقبمانده و
ناقصالخلق��ه ب��رای والدی��ن دارای زحمت و
مشقت بیش از متعارف باشد ،به مقداری که در
عسر و حرج واقع میشود ،سقط جنین پیش
از دمی��ده ش��دن روح در او مانع ندارد و امری
شرعی میباشد.وی ادامه داد :مجوزهای سقط
طبق موازین ش��رعی و قانونی توسط سازمان
پزشکی قانونی صادر شده است و میشود .اگر
چه ممکن اس��ت در این میان عدهای از افراد
جامعه نیز طبق اعتق��ادات خود مخالف مواد
مذکور باشند و حتی خودشان حاضر به داشتن
فرزندی با معلولیتهای جدی ذهنی و جسمی
باش��ند .این دلیل بر تعمیم عقیده آنها به کل
جامعه و بویژه قشر آسیب پذیر ،نمیباشد.

