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سفر به هشت اقلیم جهان
در مزارع گردشگری گلستان
صفحه 12

گزارش «ایران» از اقدام مشترک دولت و مجلس و اصالح موانع قانونی بیمه کارگران ساختمانی

سخنگوی وزات آموزش و پرورش :

 400هزار کارگر ساختمانی زیر چتر بیمه میروند
خبرنگار

عکس :علی محمدی  /ایران

بیــش از  400هــزار کارگــر ســاختمانی بــدون
برخــورداری از بیمــه تأمیــن اجتماعــی مشــغول
بــهکار هســتند بهطوری که چند ســالی اســت این
گروه از کارگران که جزو اقشــار زحمتکش و آسیب
پذیــر جامعــه هســتند در نوبــت بیمه شــدن قرار
دارنــد .بــا شــروع کار دولــت جدیــد وزیــر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ایــن مطالبــه بحــق کارگران
ســاختمانی را در اولویــت کارهای خود قــرار داد و
ســرانجام طی جلســاتی با نمایندگان کمیســیون
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی موانــع و
چالشهای اجرایی پیش روی بیمه این قشر رفع
شــد .از طرفی کارشناسان معتقدند که  50درصد
حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی
اســت و اگــر هــر یــک از کارگــران دچــار حادثــه و
اتفاقی شــوند خانواده آنها نیز ب ه لحاظ اقتصادی
با مشکالتی مواجه میشــوند .آنها میگویند باید
بیمــه این افــراد آســیبپذیر در اولویت ســازمان
تأمین اجتماعی باشــد که آخرین خبرها حکایت
از آن دارد در اقــدام مشــترکی بیــن دولــت و
مجلس با اصالحاتــی در ماده  5قانون بیمههای
اجتماعی ،حــدود  12هزار میلیارد تومان به بیمه
کارگران ساختمانی اختصاص داده شده است که
پس از تصویب در مجلس ،این تصمیم میتواند
مهــر پایانی بر مشــکالت بیمــهای این قشــر از کار
گران جامعه باشد.
ëëایجاد امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی
ولی اســماعیلی ،رئیس کمیســیون اجتماعی
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اصالح
مــاده  5یــک حرکــت حمایتــی در جهــت آتیــه و
امنیت شغلی برای کارگران ساختمانی است ،به
«ایــران» میگوید :این قشــر زحمتکش و ضعیف
جامعــه که با حوادث و خطــرات جانی متعددی
مواجه هســتند ،نیاز اســت هم در حوزه بیمههای
اجتماعــی و هــم در حــوزه بیمههــای درمانــی
بــا حمایــت دولــت زیــر چتــر بیمــه قــرار بگیرند.
خوشــبختانه با جلســهای که با وزیر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی داشــتیم ،مبلــغ  12هــزار میلیارد
تومــان اختصاص پیدا کــرده و در دســتور کار قرار
گرفت.
ایــن در حالی اســت کــه علی بابایــی کارنامی،
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی

سهم کارفرمایی را تغییر داده و برمبنای مترمربع
دریافت میشود ،متراژ ضربدر یک رقم در پایین
شــهر ،عدد کمتری و در باالی شهر عدد بزرگتری
میشــود و به ازای هرمترمربــع از یک تا  10درصد
بر طبق قانون کار از کارفرما گرفته میشود ،به این
ترتیــب روح عدالــت اجتماعی نیز برقرار اســت،
طبــق قانون جدید ،در پایین شــهر رقمی معادل
 27هــزار تومــان به ازای هــر مترمربــع و در باالی
شهر  250هزار تومان برآورد شده است.
شــوکت ضمــن تأکیــد بــر ایــن نکته کــه طرح
جدید بــرای حداقل یک میلیون و  200هزار کارگر
اجرا میشــود ،توضیح میدهد :اگر نمایندگان در
صحــن علنی مجلس رأی موافــق بدهند ،نه تنها
بیمــه قطع نمیشــود ،بلکه  400هــزار کارگر دیگر
هم مشــمول بیمه خواهند شــد ،بحث این است
که کارفرمای بخش ساختمان موظف است کارگر
را بیمــه کنــد .در خصــوص کارگران ســاختمانی،
کارفرمایــان کســانی هســتند کــه ســاخت و ســاز
میکنند و قشــر ضعیف نیستند و نیاز به حمایت
دولــت هم ندارند ،به تعبیــری متمول و ثروتمند
هســتند ،مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشته
کــه رقــم اعالمــی بــرای حــق بیمــه ،نیــم درصد
قیمت یک ملک اســت و بهطور کامل کارشناسی
شــده ،در دفاعیــه مجلس هــم گفتیم کــه چطور
وقتــی قیمت میلگرد هزاردرصــد افزایش قیمت
داشــته یــا بهعنوان مثال ســیمان از پاکتــی  4هزار

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران

تزریق حداقل یک دوز واکسن برای شرکت در امتحان الزامی است

شهـــر

سالمــت

مدیــر کل دفتــر برنامهریــزی آمــوزش عالــی
وزارت علــوم ،تحقیقات و فنــاوری با تأکید بر
اینکه دانشــجویان برای شرکت در امتحانات
باید واکسینه شده باشــند ،گفت :دانشجویان
جهــت حضــور در امتحانــات حداقــل بایــد
یــک دوز واکســن را دریافــت کــرده باشــند در
غیراینصورت اجازه حضور در دانشــگاه و در
نتیجه در امتحانات را نخواهند داشت.
محمدرضــا آهنچیــان دربــاره حضــوری
شــدن امتحانات در ترم جاری اظهار داشت:
بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه با
کرونــا از ســرگیری آمــوزش حضــوری وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری برگزاری امتحانات
پایــان ترم به شــیوه حضــوری به دانشــگاهها
ابالغ شــده و از دانشگاهها خواسته شده است
در برنامه عملیاتی خود ،آن را در نظر بگیرند
و پیشبینی الزم را انجام دهند.
مدیــرکل دفتر برنامهریــزی آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خاطرنشــان
کــرد :بخصــوص دانشــگاههایی کــه اکثریــت
دانشــجویان آنــان غیربومــی و در مقطــع
کارشناســی تحصیــل میکننــد ،بــا بیشــترین
مشــکل مواجــه هســتند ،زیــرا دانشــجویان
کارشناسی هم از لحاظ تعداد بیشتر هستند و
هم ارزشیابی آنها معموالً به شیوه امتحانات
کتبــی یا عملــی در پایان ترم انجام میشــود.
اســتادان ،دانشــجویان تحصیالت تکمیلی را
عمدتاً به روش انجام پروژه و تحقیق در طول
نیمســال تحصیلــی ارزشــیابی میکننــد و در
تجربه دوره اســتفاده از آموزش غیرحضوری
در دوره همهگیری کرونا ،معموالً در ارزشیابی
یا امتحان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد
و دکتــرای تخصصی مشــکلی وجود نداشــته
است .وی افزود :دانشگاهها بر حسب امکانات
دانشــگاهی و زیرســاختها ماننــد خوابــگاه،
غذاخــوری و نســبت دانشــجوی غیربومی به
بومــی میتواننــد برنامهریــزی کــرده و برنامه
نهایی را برای حضور دانشــجویان در دانشگاه
بــه آنها اعالم کننــد .دانشــجویان موظفند در
زمانی که دانشگاه به آنها اطالعرسانی و اعالم
میکند ،حضور پیدا کنند.
آهنچیــان بــا تأکید بــر اینکه دانشــجویان
برای شــرکت در امتحانات باید واکسینه شده
باشــند ،گفت :دانشــجویان جهــت حضور در
امتحانات حتماً باید واکســینه شده و حداقل
یــک دوز واکســن را دریافــت کــرده باشــند در
غیراینصــورت اجــازه حضــور در دانشــگاه و

عکس :علیرضا صوت اکبر  /ایران

 ۷۰۰۰کامیون مستهلک جابه جا میشود.
ســعید محمودی ،مدیــر کل حفاظت محیط
زیســت استان تهران نیز با اشــاره به مصوبات کار
گروه اضطرار آلودگی هوا گفت :جلوگیری از تردد
شــبانه کامیونها و تــردد خودروهای فاقد معاینه
فنــی و دودزا یکــی از محدودیتهایــی اســت کــه
در دو روز آینــده اعمــال میشــود .کامیونهــا بــا
مصــرف ســوخت گازوئیل که منشــأ اصلــی تولید
ریزآالیندههــای کمتــر از  ۲.۵میکــرون اســت ،از
مهمترین منابع آلودگی متحرک هستند.
او دربــاره علــل اصلی آلودگی هــوای پایتخت
گفــت :یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه منجــر به
افزایــش آلودگــی هــوا میشــود ،تــردد کامیونها
در شــب اســت همچنیــن فعالیــت کارخانههای
شــن و ماسه نیز ســهم زیادی در تشــدید آلودگی
هــوای شــهر تهران دارد .ســؤال اصلی اینجاســت
کــه چــرا سیاســتهای کنتــرل آلودگــی هــوا برای
خودروهای شــخصی اجرا میشــود امــا زمانی که
نوبت بــه کامیونها و موتورســیکلتها میرســد،
سیاســتهای نظارتی تغییر میکند .این موضوع
مســألهای اســت کــه خــارج از تــوان نهادهــای
زیســتمحیطی اســت و پلیس و دیگــر نهادهای
مربوط باید این مشکل را مدیریت کنند.
محمودی با تأکید بر لزوم توقف فعالیتهای
صنعتی آالینده گفت :براســاس مصوبات جلسه
فعالیــت واحدهای شــن و ماســه در دو روز آینده
متوقف خواهد شد ،همچنین ممنوعیت استفاده
از ســوخت مایع در نیروگاهها یکــی از اصلیترین
مصوبات جلســه دیروز بود .در ســالهای گذشته
همواره شایعات مصرف مازوت در کشور به گوش
میرســید ایــن در حالی اســت که میــزان مصرف
مازوت در کشور تنها سه درصد است .اگر این رقم
صحت داشــته باشــد همین  ۳درصــد نیز باعث
تشدید آلودگی میشود.

تومان به  40هزار تومان رسیده و هیچ کس حرفی
نزده و اعتراضی نکرده اما حاال که پیشــنهاد شده،
نیم درصــد حق قانونــی باید بهکارگر داده شــود،
خیلیها معترض هســتند ،این اعتراض ،ظلم به
کارگر است.
رئیــس کانــون انجمنهــای صنفــی کارگــران
ســاختمانی کشــور در ادامــه میگویــد :بــا حــدود
 450انجمن صنفی در سراســر کشور همیشه پای
کار بودیــم تا کارگران ســاختمانی بیشــتری تحت
پوشــش بیمه قرار بگیرند .با ایــن همه ،اگر منابع
تأمیــن اجتماعــی کم اســت یــا چنانچــه کارفرما
تعهدات خود را به جا نمیآورد ،باز هم ســازمان
تأمیــن اجتماعی ،نباید خدمات خود را بســرعت
قطــع کنــد ،این یک قانون اســت که با عــدم ارائه
تعهدات ،ســازمان حق ندارد بیمــه کارگر را قطع
کنــد و بایــد کارفرمــا را بازخواســت کنــد ،بویژه در
حــال حاضــر بــا شــیوع ویــروس کوویــد 19و بیکار
شدن بسیاری از کارگران ،بحث بیمهها از اهمیت
بسیار بیشــتری از قبل برخوردار شده است ،بیمه
میتواند گوشهای از مشکالت اقتصادی و درمانی
کارگــران ســاختمانی و خانوادههــای آنهــا را حل
کنــد و نبــود آن بنیــان خانوادهها را بــا مخاطراتی
روبــهرو خواهــد کــرد ،از ســویی ایــن افــراد تقریبــاً
ســالی  4بار بازرســی میشــوند تا به محض بیکار
شــدن در اولین فرصت بیمه آنها قطع شود ،این
در حالــی اســت کــه در حالت عادی کــه کرونا هم

نبــود کارگران ســاختمانی چیزی در حــدود  3تا 4
ماه در ســال بیکار بودند ،این ظلم اســت که بیمه
این افراد بسرعت قطع شود و هیچ گونه حمایت
اجتماعی نداشته باشند و به حال خود رها شوند.
شــوکت ،ضمــن تشــکر از زحمات کمیســیون
اجتماعــی مجلــس در جهــت کاهش مشــکالت
موجــود و افزایــش کارگــران ســاختمانی تحــت
پوشــشهای بیمههــای تأمیــن اجتماعــی،
میافزایــد :انشــاءاهلل طــرح در صحــن علنــی
مجلــس هــم تصویــب شــود تــا  400هــزار خانوار
بتواننــد از حداقلهــای بیمــه اســتفاده کننــد .بــا
تصویب نهایی ،در این شــرایط ســخت اقتصادی
کــه منابع مالی ســازمان تأمیــن اجتماعی نیز کم
اســت ،درآمــدی بــه این ســازمان وارد میشــود و
بــر تعداد بیمه پــردازان تأمین اجتماعــی افزوده
میشــود و در نهایــت بــا افزایــش تعــداد بیمــه
شــدگان ضریــب پشــتیبانی بــه  6و نیم میرســد.
نماینــدگان مجلس در صحن علنــی باید همتی
کنند تا کار به سرانجام برسد ،در سالهای گذشته
ایــن کار عقب افتــاد و در نهایــت  500هزار خانوار
از خدمات بیمهای محروم شدند و صدها نفر نیز
فوت کردند ،به خاطر داشــته باشیم که  50درصد
حوادث ناشی از کار مربوط بهکارگران ساختمانی
اســت ،پس بیمه ایــن افراد نیز از میــزان اهمیت
بســیار باالیی برخوردار اســت و ضروری اســت که
مشکالت هر چه سریعتر مرتفع شود.

مدیر کل دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم:

توقف فعالیت واحدهای صنعتی آالینده تا شنبه
آلودگــی هوای کالنشــهرها تا اواســط هفتــه آینده
ادامــه خواهد یافت .این خبــر را رئیس مرکز ملی
پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
اعالم کرده اســت .صادق ضیاییان گفته است که
تا اواســط هفته آینده در اغلب شهرهای صنعتی
و پرجمعیــت افزایش غلظــت آالیندههای جوی
و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشــود .آســمان
تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از دیروز با
افزایش میزان آالیندهها روبهرو شد .اگرچه دیروز
شــاخص کیفیت هوا عدد  110را نشــان میداد اما
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه
داد تا در صورت پایداری هوا تا روز شنبه  6آذر ماه
تصمیمات جدیدتری اتخاذ شود.
به گزارش ایســنا ،عابد ملکی معاون عمرانی
اســتانداری تهــران در ایــن جلســه گفته اســت که
بــا توجــه بــه تعطیلی امــروز و فــردا بهطــور قطع
تصمیمات را راحتتــر میتوانیم اتخاذ کنیم اما
اگر شرایط بر همین منوال پایدار باشد برای شنبه
و یکشــنبه ( ۶و  ۷آذرمــاه) بایــد طبقــه باالتــری از
وضعیت را اعالم کنیم .بیتردید در جلسه آینده
ابتــدا مصوبات جلســه قبــل را مورد بررســی قرار
خواهیــم داد تا میــزان اجرایی شــدن تصمیمات
مشخص شود.
غالمحسین آرام  -معاون عمرانی فرمانداری
تهــران هــم گفت :در  ۲۵۸روز گذشــته نســبت به
سال قبل شرایط بحرانیتری نداریم به شکلی که
در  ۲۵۸روز گذشــته دو روز هوای پاک داشــتهایم.
در ســال  ۱۳۹۹تعــداد روزهــای بــا هــوای پاک ۱۵
روز بــود ۵۳ .روز ناســالم در ســال  ۱۴۰۰تاکنــون
داشــتهایم که این رقم برای ســال گذشــته  ۶۰روز
بود .لذا شــرایط نسبت به سال گذشته خیلی حاد
نیست.
وی افزود :در دی ماه و فصل ســرما شــرایط
مشــابه را شــاهد هســتیم و در قانون بــرای این
شــرایط تعاریفــی وجــود دارد تــا مطابــق آن
تصمیماتی اتخاذ شــود .بیتردید در این راستا
باید کنتــرل ترافیک در مواقع خاص از روزهای
قبــل مد نظــر قرار گیــرد .هنگامی که شــاخص
بــاال مــیرود بایــد محدودیتهــای ترافیکــی
اعمال شــود .نباید شــرایط موجــود را به گردن
بازگشــایی مــدارس بیندازیــم ایــن در حالــی
اســت کــه بازگشــایی مــدارس هنــوز بهصورت
صددرصدی انجام نشــده است .باید فکری به
حــال موتورســیکلتهای تهران کــرد همچنین
خودروهــای ســنگین گازســوز بایــد مــورد توجه
قــرار گیرند چرا کــه تنها در حــوزه انتقال نخاله
در تهــران حــدود  ۵۰هزار مترمکعــب روزانه با

اخبــــار

مهسا قوی قلب

با اشــاره بــه اینکه برای بیمه کارگران ســاختمانی
در کل کشــور بــه اعتباری بیــش از  12هزار میلیارد
تومان نیاز اســت ،بــه «ایران» میگویــد :این رقم
برای بیمه  400هزار کارگر در یک زمان مشــخص
است ،مجلس و دولت در این خصوص به اجماع
رســیدهاند ،صحن مجلس هم یک بــار رأی داده
و خوشــبختانه اختالف نظرها مرتفع شــدهاند .از
آنجایــی که ســاالنه بیش از یک هــزار کارگر دچار
نقــص عضو و فوتــی داریم و بســیاری از این افراد
هــم تحت پوشــش بیمــه قــرار ندارند و عــاوه بر
کارگر ،خانوادههای این افراد نیز تحت آسیبهای
شــدید اقتصادی قــرار میگیرند ،هرچه ســریعتر
باید نســبت بــه بیمه این قشــر زحمتکــش اقدام
الزم و مؤثر صورت گیرد.
بهگفتــه بابایــی کارنامــی در صــورت تصویب
قانــون ،از تاریــخ  1401/01/01هیــچ کارگــری بدون
بیمــه نخواهــد بــود ،بــا ایــن همــه مــن یــک تنــه
نمیتوانم قول قطعی بدهم ،تمامی دستگاههای
مربوطه باید کمک کنند تا این اتفاق خوب هرچه
سریعتر رقم بخورد.
ëëیک میلیون و  500هزار کارگر ساختمانی داریم
اکبر شــوکت ،رئیس کانون انجمنهای صنفی
کارگران ساختمانی کشــور نیز با بیان اینکه حدود
یک میلیون و  500هزار کارگر ساختمانی در کشور
داریــم ،بــه «ایــران» میگویــد :اصالحیه مــاده 5
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در
حال اجراســت ،بر اساس آن  15درصد حق بیمه
از محــل پروانه باید تأمین شــود اما از آنجایی که
رقم واقعی پروانه اعالم نمیشــود ،مشــکل ســاز
شده اســت( .بر اســاس این قانون ،در مواردی که
انجــام کارهای ســاختمانی مســتلزم أخــذ پروانه
باشــد ،مراجــع ذیربــط مکلفنــد صــدور پروانه را
ق بیمه برای هر
منوط به ارائه رســید پرداخــت ح 
متر مربع نمایند).
بهگفتــه او ،در حــال حاضــر  850هــزار کارگــر
بیمه شــده داریم و در طول حدود  8سال گذشته
نزدیک بــه  12هزار میلیارد تومان کســری بودجه
بابــت ســهم کارفرمایــی تأمین اجتماعــی وجود
دارد .هــر ســال بهدلیــل کســری بودجــه کارگــران
ســاختمانی زیــادی از کار بیــکار میشــوند و بــه
بهانههای مختلف از بیمه خارج میشوند .از سال
گذشته تاکنون بیمه  150هزار نفر قطع شده است،
از طرفی  400هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه
هســتند .بعــد از اصالحیه مــاده  5کــه محل اخذ

باید هر یک ساعت  ۱۰دقیقه
در و پنجرههای کالس باز بماند

در نتیجــه شــرکت در امتحانــات را نخواهنــد
داشــت .وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد:
دانشگاهها مسئول برنامهریزیهای عملیاتی
ویژه خود هســتند ،زیرا هر دانشگاهی ممکن
است بر اســاس زیرساختها و امکانات خود
بــه برنامهریــزی متفاوتی نیاز داشــته باشــد.
بههمین دلیل این اختیار به دانشــگاهها داده
شــده اســت که طبق شــرایط خــود ،برنامه را
تنظیم و به دانشجویان خود اعالم کنند.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیــا در حوزه
برگــزاری امتحانــات حضــوری به دانشــگاهها
تفویض اختیار شده و آیا دانشگاهها میتوانند
امتحانات را مجــازی برگزار کنند؟ گفت :خیر،
اگر دانشگاهی دلیل موجهی برای مثال مرتبط
با رنگبندی شهر و منطقه برای عدم برگزاری
امتحانات ب ه روش حضوری داشــته باشــد ،بر
اساس اعالم استانداری یا فرمانداری به منظور
هماهنگــی با مراجع مربوطــه و برای مراقبت
از ســامت جامعــه دانشــگاهی ،میتوانــد
امتحانــات را بــه روش مجازی برگــزار کند ،در
غیراینصــورت و در حالتــی کــه محدودیتی از
ایــن جنس وجود نداشــته باشــد ،دانشــگاهها
موظف به برگزاری امتحان حضوری هستند.
مدیرکل دفتر برنامهریــزی آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پاسخ به
این ســؤال تکلیف دانشــجویانی که برای ایام
امتحانات به تهران میآیند و باید در خوابگاه
اســکان داده شوند ،چیســت؟ گفت :افزایش
بــازه امتحانات بــه چهار هفته بــه این معنی
نیســت که دانشــجویان غیربومــی باید تمام
این مــدت را بــرای امتحان در دانشــگاه خود
در شــهر تهــران باشــند .هرچنــد رفــت و آمد
اجتنابناپذیر است ،اما آنها میتوانند پس از
بازه امتحانات که هر دانشگاه تعیین میکند،

تا شــروع تــرم بعد بــه محل زندگــی خانواده
خود برگردند .ضمن اینکه بر اســاس آخرین
مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا ،بسیاری
از محدودیتهــای ناشــی از کرونــا در تــردد و
مسافرت لغو شده و قدرت پیشبینیکنندگی
دانشگاهها افزایش پیدا کرده است.
آهنچیان گفت :تســهیالتی که ایجاد شده
است ،شرط مراعات کامل مقررات بهداشتی
را نفی نمیکند .به این معنی که دانشجویان
هم باید واکســینه شده باشند و هم در رفت و
آمدها از شــهر محل زندگیشــان به دانشگاه
مقــررات فاصلهگــذاری اجتماعــی را رعایت
کنند .به محض ورود دانشجویان به دانشگاه،
برنامهریــزی ،نحــوه حضــور و اســکان آنان با
حفظ کامل پروتکلهای بهداشتی در خوابگاه
و غذاخــوری و ســایر اماکن عمومــی بر عهده
دانشگاه اســت .وی درخصوص دانشجویانی
کــه محل تحصیــل آنها از محل زندگیشــان
جداست ،گفت :بجز برخی زیرنظامها مانند
دانشــگاههای علمی کاربردی ،نسبت بزرگی
از دانشــجویان دانشــگاهها غیربومی هستند.
بــرای مثــال بیــش از نیمــی از دانشــجویان
دورههای کارشناســی ما غیربومی هســتند که
حساسیت مدیریت این گروه از دانشجویان از
سوی دانشگاهها را نشان میدهد.
آهنچیــان در پاســخ بــه این ســؤال کــه آیا
در همــان زمــان امتحانــات بــه دانشــجویان
کارشناسی خوابگاه داده میشود؟ گفت :بله،
چــون بازه امتحانات طوالنیتر شــده اســت و
دانشگاه میتواند به نحوی برنامهریزی کند که
در این بازه یک گروه از دانشــجویان را اســکان
دهد ،ســپس دانشــجویانی که امتحانات آنان
تمام شده است و خوابگاه را ترک کردند ،گروه
بعدی اسکان داده خواهد شد.

ســخنگوی وزارت آموزشوپــرورش در امــر بازگشــایی مــدارس دربــاره
چگونگی تهویه فضای کالسهای درس در ایام ســرد ســال و در مناطق
سردســیر توضیح داد و گفت :در مناطق سردســیر که مدارس از سیستم
گرمایشــی اســتفاده میکننــد اینگونــه اســت کــه بایــد هــر یــک ســاعت
 ۱۰دقیقــه در و پنجرههــای کالس را بــاز بگذارند تا هوا جریــان پیدا کرده
و تهویه شود.
علیرضا کمره ای در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به بازگشــایی مدارس
ابتدایــی و متوســطه اول از ابتــدای آذرمــاه اظهــار کرد :از مدرســه انتظار
داریــم فاصلهگــذاری فیزیکــی را انجــام و در صــورت تراکــم جمعیــت،
دانشآمــوزان را گروهبندی کرده و ســپس روزهای حضــور دانشآموزان
در طول هفته را به خانوادهها اطالع دهد.
وی بــا اشــاره بــه عــدم فعالیــت بوفههــای مــدارس نیــز گفــت :اگــر
دانشآمــوزان مایلاند خوراکــی و یا غذایی مصرف کننــد باید ازمنزل با
خود بیاورند و بطری آب نیز به همراه داشته باشند.
ســخنگوی وزارت آموزشوپــرورش در امــر بازگشــایی مــدارس
دربــاره تهویــه فضــای کالس در فصل ســرما گفــت :تهویه فضــا ،بعد از
فاصلهگــذاری اجتماعــی عنصــر کلیدی دوم بازگشــایی مدارس اســت.
برنامهریزی و گروهبندی به گونهای انجام شــده اســت که بیش از  ۱۵نفر
در یــک کالس درس بــه صــورت همزمان حضور نداشــته باشــند .از این
حیــث جمعیت دانشآمــوزان در کالس درس کاهش یافته ،با این حال
رعایت پروتکلهای بهداشتی ضروری است.
کمــرهای ادامه داد :پروتکلهای ما برای ایام ســرد ســال و در مناطق
سردسیر که مدارس از سیستم گرمایشی استفاده میکنند اینگونه است
که باید هر یک ســاعت ۱۰ ،دقیقه در و پنجرههای کالس را باز بگذارند تا
هــوا جریــان پیدا کرده و تهویه شــود؛ نه اینکه درهــا و پنجرهها به صورت
کامل باز باشــند .درست اســت که اصل بر کنترل سرایتپذیری کووید ۱۹
است ،اما سرما هم مزاحمت ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه بنابراین اگر سیستم گرمایشی در کالس درس روشن
اســت ،باید در هریک ســاعت زمان آموزش ۱۰ ،دقیقه درها باز شــوند که
هــوا عوض شــود گفت :مــدارس این برنامهریــزی را انجــام میدهند که
آن  ۱۰دقیقه ،زنگ تفریح بچهها باشــد .الزم اســت دانشآموزان نیز در
ایــن زنگها پوشــش را مراعــات کنند تا بعد از بازگشــت به کالس درس
احساس سرما نکنند.

اجرای <طرح ملی دادرس> در مدارس

دهمین دوره طرح ملی دادرس ،با حضور رئیس ســازمان جوانان هالل
احمر ،معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر عامالن استانها افتتاح شد.
به گزارش ایرنا ،محمد گلفشــان ،رئیس سازمان جوانان هالل احمر
دربــاره طرح ملی دادرس گفت :طــرح دادرس باید به صورت عملیاتی
در زمینه مقابله با حوادث به یک فرهنگ تبدیل و گسترش یابد.
او با اشاره به اینکه دهمین دوره طرح دادرس به یاد شهید فداکار
علــی لنــدی و محمــد رضــا محمودیان که بــا اهــدای اعضایش جان
چندین نفر را نجات داد ،نامگذاری شــده اســت ،اظهار داشت :برای
توســعه طرح دادرس باید از زبان هنر استفاده کرد و با تولید و پخش
فیلمهای آموزشی در رسانهها و فضای مجازی از آثار بالیای طبیعی
بکاهیم.
گلفشــان بــا اشــاره به اینکــه امســال دانشآمــوزان بــرای حضور
در طــرح دادرس بایــد در ســامانه ثبتنــام کننــد ،افــزود :امیدواریم
المپیــاد آمــاده و به صورت حضوری برگزار شــود .طرح ملی دادرس
گام مهمــی در جهت کاهش آســیبهای اجتماعی و غیراجتماعی و
افزایش سالمت اجتماعی و جســمانی نوجوانان آیندهساز کشورمان
اســت .این طرح ارزشمند با همکاری آموزش و پرورش وارد دهمین
ســال خــود میشــود و در طول ســال تحصیلــی همــراه دانشآموزان
اســت .با اجرای این طرح دانشآموز عضو تیم دادرس یاد میگیرد،
زمان حادثه یا اتفاق غیرقابل پیشبینی در مدرسه و در خانه درست
رفتار کند.

ازدواج  23درصد رشد کرد

بــر اســاس آمار منتشرشــده از ســوی مرکــز آمار ایــران ۱۵۸ ،هــزار و ۹۹۲
رویداد ازدواج و  ۴۱هزار و  ۷۵۷رویداد طالق در بهار  ۱۴۰۰به ثبت رسیده
اســت که این آمار در قیاس با آمار مشــابه خود در بهار  ۹۹از رشــد ۲۳.۶
درصدی «ازدواج» و  ۱۶.۴درصدی «طالق» خبر میدهد.
به گزارش ایســنا ،بر اساس آمار منتشــر شده از سوی مرکز آمار ایران،
طــی ســال  ۹۹تعداد  ۵۵۷هــزار و  ۶۴۹رویــداد ازدواج و  ۱۸۴هزار و ۶۵۴
رویداد طالق رخ داده است.
از آمــار ازدواج و طالق ســال گذشــته ،تعــداد  ۱۲۸هــزار و  ۶۲۱رویداد
ازدواج و  ۳۵هزار و  ۸۶۹رویداد طالق مربوط به بهار  ۹۹است.

وزارت بهداشت :افراد باالی  ۱۸سال باید
دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند

حدود یک ماه است که تزریق دوز سوم (بوستر) در کشور آغاز شده است
و تاکنون  ۷۵۰هزار دوز بوستر واکسن کرونا تزریق شده است.
رئیــس مرکز مدیریــت بیماریهــای واگیر وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی گفت :طبق تأکید کمیته ملی واکســن کشــور در جلســه
روز دوشــنبه اول آذرمــاه ،افــراد بــاالی  ۱۸ســال به شــرط اینکــه از نوبت
دوم تزریق واکســن آنها حداقل چهار ماه گذشــته باشد ،باید دوز سوم را
دریافت کنند.
دکتــر محمــد مهــدی گویا در گفتوگــو با ایرنــا افزود :ایــن موضوع از
ســوی کمیته به مســئوالن مربوطه توصیه شده است تا در صورت فراهم
شــدن شــرایط و امکانات این کار با برنامهریزی مناسب و با اولویتبندی
گروههای سنی انجام شود.
گویا توضیح داد :بیشتر این تعداد واکسن به کادر بهداشتی و درمانی
کشور تزریق شده است و در ادامه این کار تصمیم گرفته شده بود که گروه
سنی باالی  ۶۰سال حتماً دوز سوم را دریافت کنند.

