کوتاه از جامعه

وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانهها

ثبتنام ایران برای پیشخرید واکسن کرونا

شهر خبر :رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه نظارت و بازرسی آنالین بر کاالهای سالمت محور ،گفت :با توجه
به سامانهای که داروخانهها به آن دسترسی دارند توزیع واکسن آنفلوانزا صورت میگیرد .محمدرضا شانهساز با تاکید بر اینکه افراد در
مراجعه به داروخانهها باید کدملی خود را به همراه کارت ملی برای دریافت واکسن ثبت کنند ،افزود :در فاز اول قرار است این واکسن در
اختیار گروههای پرخطر همچون مادران باردار ،بیماران خاص ،کودکان زیر پنج سال و سالمندان باالی  ۶۵سال قرار بگیرد .شانهساز
در خصوص اینکه گفته میشود واکسن آنفلوانزا هنوز وارد نشده ،تاکید کرد :اص ً
ال چنین چیزی صحت ندارد و پارت اول واکسن برای
گروههای پرخطر وارد شده و از طریق معاونت بهداشت وزارت بهداشت در اختیار خانههای بهداشت قرار میگیرد تا برای مادران باردار
و کودکان زیر پنج سال تزریق شود.

سخنگوی وزارت بهداشت از اقدام ایران برای پیشخرید واکسن کرونا خبر داد .سیماسادات الری در نشست خبری ویدئوکنفرانسی
درباره اقدامات ایران برای خرید واکسن کووید ۱۹-و جزئیات آن ،گفت :در کشور خودمان گروههایی مشغولند و دارند کار انجام
میدهند و وزیر بهداشت نیز شخصاً این موضوع را رصد میکنند و موفقیتها را خودشان اطالع میدهند .در مجموع ایران نیز پا
به پای دنیا در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت میکند.
وی افزود :در عین حال منطقی نیز آن بود که ما هم سبد خود را برای خرید واکسن بگذاریم .در این زمینه مجمعی به نام کووکس
فعال است که  ۱۸۰کشور در آن ثبتنام کردهاند و  ۱۸سازمان و شرکت در زمینه تولید واکسن در آن مشارکت دارند .ایران هم
در لیست این  ۱۸۰کشور است.

روانشناسی


یک روانشناس مطرح کرد:

شمشیر دولبه رفتن یا نرفتن
کودکان به مهد کودک

حادثه
جزئیات مرگ 3کودک
بر اثر مسمومیت در گیالن

نسلفردا :دادســتان عمومــی و انقالب مرکز
گیالن در خصوص جزئیات مرگ سه کودک بر اثر
مسمومیت در گیالن اظهار کرد :سه دختر هشت،
 ۹و  ۱۲ساله در آستانهاشرفیه براثر مسمومیت
جان خود را از دست دادند .سیدمهدی فالحمیری
با بیان اینکه این ســه کودک در همسایگی هم
در روستای داخل پایین از توابع بخش مرکزی
آستانهاشرفیه زندگی میکردند ،تصریح کرد :در
تحقیقات اولیه از برخی اعضای خانواده کودکان
حکایت از مصرف قرص برنج دارد که تحقیقات
قضایی در این باره ادامه دارد .دادستان عمومی و
انقالب مرکز گیالن ادامه داد :کودک هشت ساله
موضوع خوردن قرص را بــا خانوادهاش در میان
گذاشته بود و با اعالم دو کودک دیگر به خوردن
قرص هر سه به بیمارســتان  ۱۷شهریور رشت
منتقلشدندکهمتأسفانههرسهنفرجانخودرااز
دست میدهند .فالح میری در پایان خاطرنشان
کرد :برای اعالم نظر قطعی در مورد علت تامه فوت
منتظرنظرکارشناسیپزشکیقانونیهستیم.

Society

گفته میشــود جمعیت مناســب برای
زندگی در تهران حدود ســه میلیون نفر
اســت اما تهران اکنون با جمعیتی بیش
از چهار برابر گنجایش خود روبهروســت
که شــرایط را روزبهروز برای آن سختتر
میکند .به گزارش ایرنا ،جمعیت تهران
شــبها هشــت میلیون و  ۶۰۰هزار نفر
است که این رقم در طول روز به  ۱۲میلیون
نفر میرســد.افزایش جمعیــت در کنار
شناور بودن جمعیت روز و شب باعث شده
تا از ســالیان دور موضوع تمرکززدایی از
پایتخت به یکی از دغدغههای مسئوالن
تبدیل شــود و در این میان تصمیمهای
مختلفی برای آن گرفته شود.تصمیمهایی
که برخی از آنها درســت و به جا بوده و
برخی بر مشــکالت پایتخت اضافه کرده
است.جمعیت زیاد در تهران و تمرکز کار و
فعالیت در آن سبب ایجاد شهرهای جدید
در اطراف تهران شــده ،شهرهایی که در
بهترین حالت در حکم خوابگاهی بودند
که جمعیت روز تهران برای استراحت به
سوی آن روانه میشوند.
عملکــرد دولتهــا در
تمرکززدایی
تجربه عملی برای تمرکززدایی از پایتخت
به چند دهه پیش بر میگردد .سال ۱۳۴۰
بود که بــرای تمرکززدایــی از پایتخت
موضوع معافیتهای مالیاتی برای صنایعی
که در استانهای دیگر به جز تهران مستقر
شوند تصویب شــد.بر اساس این مصوبه،
صنایعی که در محدوده  ۱۲۰کیلومتری از
تهران ساخته میشدند ،پنج سال معاف از
مالیات بودند.بعدها در سال  ۴۶دولت یک
گام فراتر نهاد و اعالم کرد ،ایجاد صنایع
در شــعاع  ۱۲۰کیلومتری تهران ممنوع
بوده و صنایع کوچــک باید در قطبهای
تعیین شده در کشور ساخته شوند.پس از
آن در سالهای  ۶۰و  ۶۲قوانینی تصویب
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«شهرخوابگاهی» معضلی که گریبان پایتخت را میفشارد

فرسنگها فاصلهباامکانات شهری

عکس  :ایرنا

سالمت نیوز :یک روانشــناس به ابعاد روانی
حضور کودکان در مهدهــای کودک پرداخت
و مطرح کرد :رفتن یا نرفتــن کودکان به مهد
کودک مانند شمشیری دو لبه است که میتواند
مزیتها و ضررهای خودش را داشــته باشد،
این والدین هســتند که با افزایش آگاهی خود
میتوانند بهترین تصمیم را اخذ کنند و محیطی
را برای کــودک خود فراهم کننــد که مزایای
بیشتری برایش دارد .نرگس حسینینیا اظهار
کرد :دوران خردسالی ـ پیش از دبستان ـ کوتاه
است و کودک اولین دانستههای خود را در این
سالها کسب میکند ،به همین دلیل بر محیط
زندگی و فضاهایی که کودک با آنها در ارتباط
است ،تاکید فراوانی میشــود ،چراکه خانواده
اولین نهاد اجتماعی اســت که کودک در آن
رشد و پرورش مییابد و در سه سال اول زندگی،
تنها نهادی که برای کودک توصیه میشــود
خانواده است .این روانشناس ادامه داد :در سه
ســال اول زندگی کودک ،خانواده امنترین و
مناسبترین محیط است ،چراکه ممکن است
کودکان با اضطراب ناشــی از جدایی والدین
مواجه شــوند و این امر تاثیرات جدی بر آنها
خواهد گذاشت ،از سن سه سالگی به بعد کودک
میتواند برای چند ساعت جدایی از والدین خود
را تحمل کند ،با دیگران ارتباط برقرار کند و از
این تعامل لذت ببرد .به گفتــه وی ،با افزایش
سن کودک ،به مرور از نقش خانوادهها کاسته
و نهادهای دیگری به جــز خانواده در آموزش،
تحول شخصیت ،رشد عاطفی ،روانی ،جسمی،
اجتماعی و پرورش استعداد و خالقیت کودک
نقش بسزایی ایفا میکنند ،همچنین محیطها
و فضاهای تأثیرگذاری همچون مهد کودک که
اولین گامهای ورود به جامعه شناخته میشوند،
با ایجاد انگیزه و حــس تعامل به عنوان الگوی
اجتماعی باعث ارتقای مهارتهای اجتماعی و
تقویت کودکان در حوزههای مذکور میشوند.
حسینینیا با بیان اینکه تحقیقات نشان دادهاند،
کودکانی که به مهد کــودک میروند به دلیل
وجود همبازی و همســاالن خــود ،فعالیت و
تحرک بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند،
اظهار کرد :تعامل با دوستان و تشویق مربیان
در مهد کــودک اعتماد به نفس کــودکان را
افزایش میدهد ،در بین همساالن خود را بهتر
میشناسد ،یاد میگیرد مشارکت کند ،از حقوق
خود دفاع کند ،به حقوق دیگران احترام بگذارد
و به طور مداوم در حال توسعه تواناییهای خود
هستند .این روانشناس معتقد است که میتوان
گفت کودکان از مهد کودک نسبت به خانه تأثیر
بیشتری میپذیرند ،چراکه کودک میداند که
در محیط خانه حتی اگر قانونشــکنی کند،
بازهم مهر و محبت والدین را خواهد داشــت
ولی محیط مهد کــودک به کودک این آگاهی
را میدهد که اگر پذیرش همساالن و تشویق
مربیان را میخواهد ،بایستی قوانینی را رعایت
کند .وی در بخش دیگر سخنان خود به معایب
حضور کودکان در مهدهــای کودک پرداخت
و گفت :حضور کــودکان در مهدهای کودک
میتواند معایبی همچون تفاوتهای فرهنگی،
مذهبی ،اقتصادی خانوادههای کودکانی که در
کنار هم جامعه مهد کودک را ساختهاند و تأمین
و پاسخگویی انتظاراتی فراتر از توان خانوادهها
را داشته باشد.
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شد که بر اساس آن شهرکهای صنعتی
در شهرها و اســتانهای محروم ساخته
شــود.با این حال این اقدامات و مصوبهها
مانع از رشــد روز افزون تهــران و تبدیل
آن به محور اصلی توســعه کشور نشد.در
طول دهههای گذشــته تهــران به یکی
از قطبهــای جذب جمعیت در کشــور
تبدیل شده و همین موضوع سبب شده
تا پایتخت ،پرجمعیتترین شــهر کشور
شود و مشکالت بســیاری را برای تامین
مسکن یا سیستم حمل و نقل عمومی و
دیگر امکانات شهری داشته باشد.بعدها
برای حل مشــکل جمعیــت در تهران
شهرهای جدیدی در اطراف تهران با هدف
تمرکززدایی از پایتخت و سرزیر جمعیت

سالمت

تهران به آنها ســاخته شد.تصمیمی که
البته چند سالی هست که نادرست بودن
آن از سوی برخی از کارشناسان و مسئوالن
کشــوری اعالم میشود.کارشناســان
میگویند ،ساخت شهرهای جدید بدون
زیرساختهای شهری مناسب ،مکانهای
تفریحی و موقعیتهای شغلی و ...آنها را
به مکان خوابگاهی تبدیل کرده است که
نزدیک چهار میلیون نفر از جمعیت روز
تهران ،برای خواب به آن مراجعه کرده و
روزها دوباره بــه پایتخت برمیگردند.در
طول چند سال گذشــته کارشناسان به
این نکته معترف بودند که مهمترین دلیل
جریان روزانه جمعیت به ســمت تهران،
کمهزینهتربودن سکونت و کمبود بستر

اشــتغال و امکانات آموزشی در شهرهای
خوابگاهی است که تشدید نا برابری توسعه
ناموزون کالنشــهر تهران با دیگر نقاط
کشور از جمله شــهرهای اقماری اطراف
را نشان میدهد.سیاســتی که البته گویا
هنوز طرفداران خــاص خود را دارد.چند
روز پیش بود که پیروز حناچی ،شهردار
تهران ،راهحل مشــکل تمرکز جمعیت
در کالنشــهرها را اســتقرار جمعیت در
مساحت پیرامونی شــهر اعالم کرد.البته
این صحبتها در راستای موضوع توسعه
حملونقل عمومی و نقش آن در انتقال
جمعیت از شــهرهای اطراف به پایتخت
بود.به اعتقاد کارشناسان ،رویکرد کشور
در ساخت شهرهای جدید در اطراف تهران

شهری

خبر ویژه

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

سازمانپزشکیقانونیاعالمکرد:

فارس :دکتر سیما ســادات الری ،ســخنگوی وزارت بهداشت درباره
وضعیت ابتال به کرونا با توجه به ورود به موج سوم بیماری ،گفت :با توجه
به تعطیلیها و سفرهای انجام شــده و کاهش میزان استفاده از ماسک
و رعایت پروتکلهای بهداشــتی در هفتههای گذشته ،متاسفانه شاهد
افزایش روند ابتال و بســتری بیماران به علت ویروس کرونا هستیم .وی
افزود :استفاده از ماسک ،رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
فیزیکی اصول تأیید شده و مورد تاکید ســازمان جهانی بهداشت برای
مقابله با ویروس کروناســت و در شــرایطی که بیماری کووید  19هیچ
واکسن و داروی اختصاصی ندارد ،رعایت این اصول سه گانه تنها مواردی
است که برای پیشگیری از بیماری باید رعایت شود .الری تاکید کرد :بر
اساس آخرین بررسیها و آمارهای به روز شده در حوزه بهداشت محیط،
میزان استفاده از ماسک توسط مردم در مراکز و اماکن عمومی 59.12
درصد گزارش شده که با کمال تأسف شاهد کاهش  16.45درصدی میزان
استفاده از ماسک نســبت به هفته قبل از آن هستیم .همچنین میزان
استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی  64.2درصد گزارش شده که
کاهش  8.3درصدی را نشان میدهد .وی افزود :همچنین آخرین آمارها
نشان میدهد که میزان استفاده از ماسک توسط شاغالن صنوف و صنایع
 63.25درصد و توسط کارمندان ادارهها و بانکها  82.16درصد است که
متاسفانه شاهد روند کاهشی محسوس در میزان استفاده از ماسک در این
گروهها نیز هستیم .به گفته الری ،کاهش استفاده از ماسک در حالی است
که ویروس کرونا کام ً
ال به رفتار اجتماعی ما بستگی دارد و به هیچ عنوان
قابل پیشبینی نیست.

ایرنا :سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد :از ابتدای فروردین تا پایان مرداد
ســالجاری  ۶هزار و  ۳۳۲نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست
دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل ( )۱۳۹۸که آمار
تلفات  ۷هزار و  ۵۶۰نفر بود ۱۶.۲ ،درصد کاهش یافته است .در پنج ماهه
امسال از کل تلفات تصادفات ۵ ،هزار و  ۱۸۶نفر مرد و هزار و  ۱۴۶نفر زن
بودند .در این مدت چهار هزار و  ۱۷۱نفر در مسیرهای برونشهری ،هزار
و  ۷۱۳نفر در مسیرهای درون شهری ۴۱۵ ،نفر در مسیرهای روستایی،
پنج نفر در راههای اختصاصی و  ۲۸نفر نیز در سایر مسیرها جان خود را
از دست دادند .همچنین در پنج ماه نخست امسال ،استانهای تهران با
 ،۴۸۷فارس با  ۴۵۴و اصفهان با  ۴۰۰فوتی بیشترین و استانهای ایالم
با  ،۴۳چهارمحال و بختیاری با  ۹۴و یزد با  ۹۸فوتی کمترین آمار تلفات
حوادث رانندگی را داشتهاند .در این بازه زمانی  ۱۱۷هزار و  ۳۷۶مصدوم
حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که  ۸۸هزار و ۳۷۸
نفر از آنان مرد و  ۲۸هزار و  ۹۹۸نفر زن بودند .آمار مصدومان تصادفات
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مصدومان  ۱۵۹هزار و  ۵۰نفر
بود ۲۶.۲ ،درصد کاهش یافته اســت .در این مدت استانهای تهران با
 ۱۲هزار و  ،۷۷۹خراسانرضوی با  ۱۰هزار و  ۲۲۲و اصفهان با  ۸هزار و
 ۹۶۲مصدوم بیشترین و استانهای هرمزگان با  ،۹۸۰ایالم با هزار و  ۲۰و
بوشهر با هزار و  ۲۳۴مصدوم کمترین آمار مصدومان تصادفات را داشتهاند.
مطابق آمارها در پنج ماه نخست سال ،آمار مصدومان تصادفات در همه
استانهای کشور روندی کاهشی داشته و آمار تلفات نیز به استثنای شش
استان ،در باقی استانها با کاهش مواجه بوده است.

افزایش روند ابتال به کرونا
در کشور

دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

سالهاست برنامه حذف کنکور مطرح شده اما خبری
از انجام آن نیست .هر سال تحصیلی که از راه میرسد
صرفاً به راه افتادن موجــی از نطقها و اظهارات ختم
میشــود و چنین اســت و چنانهای تکراری .حاال
چندروزی است که زمزمه حذف کنکور نظام قدیمیها
نیز به این دکان بازار اضافه شده و البته داغ دل نظام
جدیدیها را حسابی تازه کرده است.
«فاطم ه زرینآمیزی» ســخنگوی سازمان سنجش
آموزش کشــور ،درباره حذف کنکورنظام قدیمیها
گفته است :سال  ۹۷آخرین ســال کنکور برای نظام
قدیم آموزش متوســطه بود ،اما شــورای سنجش و
پذیرش آن را برای سال  ۹۸تمدید کرد .در سال ۹۸
نیز شورای استثنا طراحی دونوع سؤال را برای دو نظام
آموزش متوســطه و بعد از آن برای کنکور سال ۹۹
تمدید کرد و اعالم شد که امسال آخرین سال طراحی
دونوع سؤال خواهد بود .امســال در آزمون سراسری
سال  ۹۹تنها  ۱۶درصد از داوطلبان نظام قدیم بودهاند

کاهش ۱۶درصدی تلفات جادهای
در  ۵ماه نخست سالجاری

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اظهار کرد:

توصیهپلیسفتابهمعلمان
درباره شبکه شاد

همشهری آنالین :رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلیس فتای نیروی انتظامی گفت :برای جلوگیری از آسیبها و تهدیدات
موجود علیه دانشآموزان ،معلمان تمام فعالیتهای درسی خود را فقط در
اپلیکیشن «شاد» اجرا کنند .سرهنگ علی محمد رجبی افزود :متاسفانه
با وجود اپلیکیشن شــاد ،برخی از معلمان برای آموزش دانشآموزان به
دالیلی مثل کندی ســرعت ،محدود بودن امکانات و...از این اپلیکیشن
استفاده نمیکنند و اپلیکیشــنهای خارجی مثل تلگرام و واتساپ را
پیشنهاد کرده یا در کنار آموزش در اپلیکیشــن شاد از اپلیکیشنهای
خارجی نیز استفاده میکنند و ارسال و دریافت تمرین و آموزش بیشتر را
در سایر اپلیکیشنها انجام میدهند .وی افزود :با توجه به اینکه استفاده از
اپلیکیشنهای فیلتر شده نیاز به استفاده از نرمافزارهای عبور از فیلترینگ
دارد ،به معلمان و مدیران محترم مدارس توصیه میشود از الزام والدین و
دانشآموزان برای حضور در کالسهای مجازی آموزشی تحت شبکههای
اجتماعی فیلترشده و خارجی پرهیز کنند .این مقام انتظامی ادامه داد:
استفاده از اپلیکیشنهای شــبکههای اجتماعی خارجی فیلتر شده به
جهت اینکه برای دسترســی ،نیاز به نصب فیلترشــکن دارد و این امر
دسترسی دانشآموزان را به هر گونه محتوا امکانپذیر میسازد ،خطرناک
است که میتواند باعث آسیبهای روحی و روانی دانشآموزان شود .رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت :ورود
و حضور دانشآموزان در اپلیکیشنهای خارجی و عضویت در گروههای
مختلف میتواند آسیبهای محتوایی برای دانشآموزان داشته و آنان را
در دام مجرمان سایبری یا اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

با کرونا ،کنکور را شکست میدهیم
که پیشبینی میشود ،برای سال  ۱۴۰۰به زیر ۸درصد
برســند .صرف نظر از اینکه دلیلتراشیهای برنامه
ی تا چه اندازه قانع کننده است
حذف کنکور نظام قدیم 
و سرنوشت عالقهمندان نظام قدیم به ادامه تحصیل
آکادمیک چــه خواهد بود ،اکنون اعتــراض والدین
و دانشآموزان دبیرستانی نســبت به تبعیض ایجاد
شده و تناقضات اجرایی در حذف کلی کنکور است.
امانقلیچ شادمهر ،عضو کمیسیون آموزش مجلس
شــورای اســامی طی گفتوگویی با ما ،مسئوالن
ذیربط را متهمان ردیف اول معلق ماندن حذف کنکور
دانست و گفت :شاهد بالتکلیفی عجیبی بین خانوادهها
هستیم و عامل این دوگانگی و پارادوکس ،مسئوالن
اجرایی وزارت آموزش عالی هستند .تصمیم قاطعی
دراین خصوص نمیگیرند ،در صورتــی که دلهره و
تردیدی که برای خانوادهها ایجاد کردند ،با یک تصمیم
قطعی حل میشود .نماینده مردم کاووس درمجلس

به حدی ناقص و بدون مطالعه بوده است
که حتی فکری به حال سیستم حملونقل
عمومی آن هم نشده اســت.با این حال
اگر فکری به حال این موضوع میشد در
اصل ماجرا و مردود بودن ایجاد شهرهای
جدید در اطراف پایتخت تاثیری نداشت.
از نگاه کارشناسان ،راهحل تمرکززدایی
از پایتخت این اســت که جذابیت دیگر
شهرها و اســتان برای مردم بیشتر شود
که این موضوع از مســیر ایجاد امکانات
رفاهی ،تسهیل آموزشی و بهداشتی ،ایجاد
زیرساختهای شهری و ...در همه مناطق
امکانپذیر اســت.تجربه جهانی نشــان
میدهد کشورهایی که در دیدگاههای خود
نسبت به شهرســازی و جمعیت توسعه
داشتهاند به این نتیجه رسیدهاند که برای
تمرکززدایی از پایتختها نباید تنها به فکر
ایجاد مراکز سکونت بود بلکه باید با انتقال
و ایجاد مراکز کار ،گردشگری و فعالیت به
هدف دست یافت.
آیــا اســتقرار جمعیت در
مساحت پیرامونی تهران به
صالح است؟
عارف اقوامیمقدم ،استاد دانشگاه در حوزه
برنامهریزی شهری میگوید :اکنون تهران
و مناطق اطراف آن مشکالت و چالشهای
بزرگی دارد که یکی از آنها منابع طبیعی
است .به عنوان مثال دشتهای شهریار ۳۵
سانتیمتر نشست کرده که این به معنای
نبود آب در این منطقه است .همین یک
نکته نشــان میدهد حتی منابع طبیعی
موجــود در این منطقه و اطــراف تهران
جوابگوی جمعیت حاضر نیست .به اعتقاد
وی ،ما باید سیاستهای کالن کشوری در
این حوزه را اصالح کنیم.
فقط بحث نگاه به پیرامون شــهر تهران
مطرح نیســت بلکه به مرزهــای ایران
است.

یازدهم با بیان اینکه«شاید حذف کنکور سال دیگر
اتفاق بیفتد» ،ادامه داد :احتمال میدهم کمیسیون
آموزش با همفکری سایر دستگاهها و کمیتههای فنی
تخصصی مرتبط سندی را بنویسد و راهکاری بدهد
تا خانوادهها و دانشآموزان ازشربزرگ مافیای کنکور
خالص شــوند .این عضو کمیسیون آموزش مجلس
شورای اسالمی در پاســخ به اینکه سالهاست این
موضوع مطرح شده ،چه کســانی پشت پرده کنکور
هستند که اجازه حذفش را نمیدهند؟ بیان داشت:
معلوم است چه کسانی هستند .متاسفانه دستگاههای
اجرایی هم آلوده شدند و هســتند کسانی که به تبع
تأثیر مافیای بزرگ آموزشی توانستهاند منافع و ثروت
هنگفتی را از این طریق به جیب بزنند .شادمهر گفت:
مگر اینکه با غول کرونا بتوانیم غول کنکور و دیوهای
کثیف مافیای کنکور را شکســت بدهیم .به عبارتی
کرونا بهترین فرصت و بهانه برای جمع کردن بساط

سود جویان کنکوراست.
به جای شبکه شاد ،آموزش را بومیسازی کنند
عضو کمیســیون آموزش مجلس یازدهــم درادامه
راجع به مشکالت «شبکه شاد» نیز اظهار داشت :این
شبکه االن دغدغه اکثرخانوادهها شده و با این وضعیت
معلوم نیست چه بالیی برســر کیفیت آموزش نسل
محصل ما میآید .وی با بیان اینکه آیا قشر دانشآموز
فقط درشهرها هســتند ،افزود :اص ً
ال سیستم شاد در
بعضی مناطق محروم مرزی تحت پوشش مخابرات
نیســت که بخواهد استفاده شــود .بعضی از مناطق
را داریم که 30درصد هم پوشــش مخابراتی ندارند؛
چگونه با برنامه شــاد به درس و مشقشان برسند؟
این بزرگترین معضل سیستم شــاد است .نماینده
مردم کاووس درپاسخ به اینکه آیا کمیسیون آموزش
وظیفهای دراین باره ندارد؟ گفت :قب ً
ال هم پیشنهاد
دادیم تا سیستم رسانهای بومی اســتانی اجرا شود.
یعنی به فراخور توانمندیهای استانی و جغرافیایی
یک سیستم تلویزیونی مختص آموزش دانشآموزان
آن اســتان تدارک ببینند؛ به عبارتی به جای شبکه
شاد ،آموزش بومیسازی شود.

تیم ملی المپیاد کامپیوتر ایران
چهارم جهان شد

تیم چهار نفره دانشآموزان شرکتکننده در سی
و دومیــن المپیاد علمی جهانــی کامپیوتر که به
میزبانی ســنگاپور برگزار شد با کسب چهار مدال
ارزشمند جهانی شامل سه مدال طال و یک مدال
نقره بر افتخارات علمی کشورمان افزود .در این دوره
المپیاد جهانی که به دلیل شیوع بیماری ناشی از
ویروس کووید  ۱۹بهصورت مجازی برگزار شــد،
مدالهای زیر توســط تیم ملی جمهوری اسالمی
ایران کسب شد :شایان پردیس مدال جهانی طال،
علی صفری مدال جهانی طال ،کســری مظاهری
مدال جهانی طال ،ابوالفضل سلطانی مدال جهانی
نقره .در ردهبندی مسابقات تیم ایران رتبه چهارم
جهانی را به دست آورد.

وجود  ۲هزار معتاد متجاهر
دارای زخم باز در کشور

مهر :مدیرکل دفتر پیشــگیری و درمــان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور در جلسه  ۱۳۹ستاد مبارزه
با مواد مخدر اظهار کرد :برآوردها نشان میدهد که
 ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰معتاد متجاهــر دارای زخم باز در
کشور وجود دارد که ارائه خدمات بهداشتی به این
افراد بر عهده دانشــگاههای علوم پزشکی کشور و
وزارت بهداشت است .فرید براتیسده عنوان کرد :در
جلسه گذشته ستاد مصوب شد که وزارت بهداشت،
بیمارســتانهایی را ایجاد کند تا معتادان متجاهر
دارای زخم باز در برخی مراکز بیمارستانی پذیرش
شــوند که در این صورت احتمــال دارد با افزایش
پذیرش بیماران یا کامل نشــدن دوره درمان آنان
مواجه شــویم ،از اینرو پیشنهاد شد که یک مرکز
واسط جهت حمایت از اینگونه بیماران ایجاد شود
که در حال حاضر مرکزی با مساحت بیش از ۲۰۰۰
متر در اصفهان ایجاد شــده که تا  ۲۵شهریور ماه،
به  ۲۰۰نفر از معتادان زخم باز ،خدمات ارائه داده
است .این مقام مسئول در بهزیستی ادامه داد :ایجاد
چنین مرکزی موجب کاهش فشار ناشی از ترخیص
و رهاسازی و ساماندهی مناسب و اصولی از معتادان
متجاهر میشود و این نکته حائز اهمیت است که
این مرکز حمایتی ،جایگزین مراکز و بیمارستانهای
معرفی شده وزارت بهداشت برای معتادان زخم باز
نیست و آن مراکز کماکان موظف به ارائه خدمات به
بیماران اعزامی از سوی ناجا هستند.

صدور احکام همسانسازی
حقوق بازنشستگان

ایرنا :مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری
با اشــاره به مصوبه دولت درباره همسانســازی
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در صفحه
اینستاگرام خود نوشــت :هیئت وزیران آییننامه
متناسبسازی (همسانسازی) حقوق بازنشستگان
کشوری و لشــکری را تصویب کرد و بدینترتیب،
یکی از مطالبات بازنشستگان ارجمند که صندوق
بازنشستگی کشــوری نیز مجدانه پیگیر آن بود،
جامه عمل به خود پوشــید .افتخــاری افزود :تا
چند روز دیگر احکام جدید صادر و اعالم میشود.
همچنین از مهرماه به بعد ،حقوق بازنشســتگان
کشوری براساس آییننامه همسانسازی پرداخت
خواهد شد .بازنشســتگان همه اطالعات را پس
از صدور احــکام میتوانند با مراجعه به ســایت
 Sabasrm.irو  Cspf.irصنــدوق بازنشســتگی
کشوری در حکم جدید خود مشاهده کنند.

باید خأل قانونی فضای مجازی
را رفع کنیم

پارسیک :عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اســامی با بیان اینکه رسیدگی
به حوزه فضای مجازی باید در قالب یک کارگروه
پیگیری شــود ،گفت :فضای مجازی در کشور ما
دارای ابعاد مختلفی است ،چرا که در حال حاضر
این حوزه بیصاحب بوده و متولــی خاصی برای
پاسخگویی به مشکالت و معضالت آن وجود ندارد.
محمدمهدی زاهدی افزود :یکی از مشــکالتی که
امروز کشــور در حوزه فضای مجازی با آن مواجه
است ،خأل قانونی است زیرا در حال حاضر به راحتی
در این فضای مجازی مسائل کوچک را بزرگ کرده
و مسائل بزرگ را کوچک جلوه میدهند .زاهدی
تصریح کرد :باید از طریق تصویب قانون مشکالت و
معضالت مربوط به حوزه مجازی را برطرف کنیم.

نهایی شدن میزان افزایش شهریه
دانشگاهغیرانتفاعی

فارس :در حالی کــه افزایش شــهریه  ۱۰تا ۲۰
درصدی دانشگاههای غیرانتفاعی در سال تحصیلی
جدید پیشبینی میشد ،اغلب مؤسسات غیردولتی
 ۱۵درصد افزایش شهریه را اعمال کردند .پیشتر
علــی آهون منش ،رئیــس اتحادیه مؤسســات و
دانشگاههای غیرانتفاعی گفته بود :میزان افزایش
شــهریه دانشــگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی
در ســال تحصیلی جدید در اختیــار هیئتهای
امنای دانشگاههاست؛ ســال گذشته شهریه تا ۲۵
درصد افزایش یافت اما امســال به دلیل مشکالت
خانوادهها در پی بحران کرونا ،مقداری ســقف را
پایینتر آوردیم و اعمال افزایش  ۱۰تا  ۲۰درصدی
را در اختیار هیئتهای امنای دانشگاهها قرار داریم.
اکنون و در آخرین اخبار ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری از افزایش  ۱۵درصدی شهریه دانشگاههای
غیردولتی و غیرانتفاعی و کمتر از سقف مجاز خبر
داده است.

