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معاون دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

وزیر بهداشت:

خأل قانونی نظارت بر تولیدات فیلم های آموزشی

تسنیم

متخصصین این را تأیید میکنند.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام
آموزشــی شــورای عالی انقــاب فرهنگــی بــا
تأکید بر سیاســتگذاریهای جدید شــورا گفت:
شــورای عالی انقالب فرهنگی با رویکرد جدید
کار را دنبــال میکنــد و انشــااهلل همیــن امــر را
جهت بررسی بهعنوان برنامههای سالجاری
در نظــر خواهیــم داشــت .طــرح تحــول
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی نیز در دســتور
کار بــوده ،همچنیــن تغییراتــی شــکل گرفتــه
و بــه لحــاظ ورود بــه چنیــن مســائلی از ابعاد
حکمرانی جدیتر وارد قضیه خواهد شد.
وی افــزود :انشــااهلل بــا یــک ریلگــذاری و
سیاســتگذاری مشــخص ،تکلیــف بعضــی از
دســتگاههای اجرایــی نســبت به ایــن موضوع
تعییــن خواهــد شــد .هرچند که شــورای عالی

بازنشستگان در انتظار اجرای قانون

دنیا در دام بیماریهای ویروسی
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معــاون توســعه و تعمیــم بیمــه اداره کل امــور
بیمهشــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفت:
در حال شناســایی گروههــای جدید نظیر فعاالن
کســب و کار مجــازی و فراهــم کردن ایــن امکان
هســتیم که از حق قانونیشــان بهرهمند شــوند و
تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
مجید حســنزاده در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره
بــه اجرای بیمه فراگیر خانواده ایرانی اظهار کرد:
تالش بر این بوده اســت که از تمام ظرفیتهای
قانونیمــان اســتفاده کــرده و تمــام افــرادی را
کــه فاقد پوشــش بیمــه هســتند و از بیمه شــدن

جاماندهاند تحت پوشــش قرار دهیم .وی افزود:
افراد مختلف بــا جایگاههای متفاوت در جامعه
مانند زنان خانهدار ،دختران ،پسران ،دانشجویان
و افراد خود اشتغال میتوانند براساس ضوابط و
مقررات از بیمه ِحرف و مشــاغل استفاده کرده و
با نرخهای مختلفی تحت پوشش قرار بگیرند.
معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه
شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی بــا بیان اینکه
در گذشــته نیز بیمه اقشــاری چون زنان خانهدار
و دانشجویان را داشتیم اما در قالب بیمه فراگیر
خانــواده ایرانــی بــرای افزایــش جامعــه تحــت

گــروه اجتماعــی /دبیــرکل ســازمان جهانــی
بهداشــت میگویــد جهــان بــا چالشهــای
«هولنــاک» از جملــه کووید ،۱۹جنــگ و آبله
میمــون مواجــه اســت .وی در ژنــو گفــت:
همهگیــری کووید  ۱۹تنها بحــران در جهان ما
نیســت .درحالی که ما اینجــا در حال بحث و
تبادل نظر هســتیم ،همــکاران ما در سراســر
جهــان در حــال واکنــش بــه شــیوع ابــوال در
جمهــوری دموکراتیــک کنگو ،آبلــه میمون و
هپاتیت حاد با منشــأ ناشناخته و بحرانهای
پیچیده بشردوســتانه در افغانســتان ،اتیوپی،
ســومالی ،ســودان جنوبــی ،ســوریه ،اوکرایــن
و یمــن هســتند .او معتقــد اســت بــا وجــود
کاهش تعــداد مبتالیان به کووید  ،۱۹مطمئناً
همهگیــری تمام نشــده اســت .اگــر دولتها
ســهلانگاری کننــد ،خــود و مردمشــان را در
معرض خطر قرار خواهند داد .آدهانوم تأکید
کرد که تقریبــاً یک میلیارد نفر در کشــورهای
کمدرآمد هنوز در برابر کرونا واکســینه نشــده
و فقط  ۶۰درصد از جمعیت جهان واکســینه
گومیر ناشی
شدهاند .آفریقا افزایش نرخ مر 
از این ویروس را گزارش کرده و قارهای اســت
که کمترین پوشش واکسیناسیون را دارد.
در ایــران اما این روزها عقبنشــینی کرونا
دل مردم را خوشحال کرده است و بنابر اعالم
وزارت بهداشــت ،طــی  ۲۴ســاعت منتهی به
روز گذشــته  ۲۶۸بیمــار جدیــد کوویــد ۱۹در
کشــور شناســایی شدند و متأســفانه  7نفر نیز
بهدلیــل ایــن بیمــاری جــان خود را از دســت
دادنــد .در حــال حاضــر  ۶۴۹نفــر از بیمــاران
مبتال بــه کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.
در حــال حاضر صفر شهرســتان در وضعیت
قرمز ،صفر شهرســتان در وضعیت نارنجی،
 ۲۵۵شهرســتان در وضعیــت زرد و ۱۹۳
شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد .تا
کنــون  ۶۴میلیــون و  ۴۹۴هــزار و  ۸۴۲نفر دوز
اول ۵۷ ،میلیــون و  ۷۹۰هــزار و  ۸۶۵نفر دوز
دوم و  ۲۷میلیون و  ۴۴۴هزار و  ۴۴نفر نیز دوز

پوشــش بهصورت جدی ورود کردیم اظهار کرد:
برنامهریزیهای منســجمی برای این امر انجام
شد؛ نخســت آنکه اطالعرسانی جامعی صورت
گرفــت .اکثر افــراد از ایــن حق قانونی خودشــان
اطالع نداشتند .حســنزاده ادامه داد :با ارگانها
و ســازمانهای مختلــف تعامالتــی داشــتیم؛ بــا
ســازمان امــور دانشــجویان ،وزارت بهداشــت و
سایر دستگاهها مکاتباتی انجام شد که با سازمان
تأمین اجتماعی در اطالعرسانی مشارکت داشته
باشند.
وی با اشــاره به اینکه دومین اقدام مهم ،تسهیل
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بازمانــدگان و در فواصــل زمانــی کــه حداکثر از ســالی
یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینههای زندگی
«تــورم» بــا تصویب هیــأت وزیــران به همان نســبت
افزایــش دهــد .اســتدالل مــا به ایــن قوانین اســت که
دولت نمیتواند آنچه را که تصویب شده تغییر دهد و
باید به سازمان مربوطه «تأمین اجتماعی» ابالغ کند.
رئیــس کانــون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی
شــهر تهران با اشــاره بــه توجه ویــژه رئیسجمهور به
موضــوع کارگران و بازنشســتگان گفت :در جلســهای
که به مناســبت هفته کارگر برگزار شــد ،آقای رئیســی
پــای درد دلهــای مــا نشســتند و بــا مطــرح شــدن
موضــوع تبصــره  2مــاده  7قانــون کار کــه  32ســال
پیــش تصویــب شــده و قرار بــود ظــرف  6مــاه آینده
آییننامــه آن نوشــته شــود و در آن وضعیت کارگران
دائم ،فصلی و وضعیت قراردادیها مشــخص شود،
هنوز محقق نشــده بود و جوانان ما با قراردادهای سه
ماه و شــش ماه امنیت شــغلی نداشــتند که با مطرح
کــردن این موضــوع در آن دیــدار و اهمیــت آن برای
آقــای رئیسجمهــور ،بالفاصــه دســتور رســیدگی به
ایــن مــاده قانونی را بــه وزیر دادند تا مشــکل پیگیری
و حــل شــود .وی در پایــان صحبتهایش بیــان کرد:
از دولتمــردان میخواهیــم هرچــه ســریعتر موضوع
افزایش مستمری بازنشستگان را تعیین تکلیف کنند
تا فشــار روانی به وجود آمده بر جامعه بازنشســتگان
التیام پیدا کند و خیال کارگران بازنشسته آسوده شود.

فعاالن مشاغل مجازی بیمه میشوند

غفلت از تهیه «پیوست فرهنگی» استفاده کودکان
از فضای مجازی

آخرین اخبار از وضعیت کرونا در کشور و جهان

در گفتوگو با «ایران» آخرین وضعیت طرح افزایش حقوق بازنشستگان پیگیری شد

محدثــه جعفــری /علــی دهقانکیــا ،رئیــس کانــون
توگو
بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گف 
با «ایران» از ســنگاندازیهای برخی از مســئوالن در
تصویــب و ابــاغ طــرح افزایش حقوق بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعی خبر داد و گفت :بازنشســتگان تابع
قانون هســتند ،تمام حرف ما اجرای قانون بهصورت
صحیح و کامل است.
وی ادامــه داد :در رابطــه بــا افزایــش حقــوق
بازنشســتگان ،قانــون کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی
داریــم .در بنــد یــک مــاده  41قانــون کار آماده اســت
(تورمــی که مرکــز آمار اعــام میکند) ،بند دو (ســبد
هزینــه خانوار) و شــورای عالــی کار تلفیقــی از این دو
موضوع را امســال مصوب کرد و انتظار بازنشســتگان
از دولــت آن اســت کــه به همیــن قانون عمــل کنند و
مجری آن باشــند .برخی افــراد با اعــداد و ارقامی که
شــورای عالــی کار مصــوب کــرده مخالف هســتند که
همین امر ســبب شــده اســت تاکنــون طــرح افزایش
حقوق بازنشستگان به تأمین اجتماعی ابالغ نشود.
دهقانکیــا افــزود :در قانــون تأمیــن اجتماعــی دو
قانــون دیگر وجــود دارد ،ماده  111و مــاده 96؛ در ماده
 111آمده است ،هر آنچه که برای حداقلبگیران شاغل
در نظــر گرفته شــده اســت بایــد بــرای حداقلبگیران
بازنشســته هــم اعمال شــود .در ماده  96آمده اســت،
ســازمان مکلــف اســت میــزان کلیــه مســتمریهای
بازنشســتگی ،از کارافتادگی کلی و مجموع مســتمری

مجــازی یکســری مصوبــات هــم داشــته و
تقریبــاً ایــن موضــوع را تعییــن و تأییــد کــرده
است اما شورای عالی انقالب فرهنگی در نظر
دارد بــه طــور کلــی از منظــر فرهنگــی ،تعلیم
و تربیــت بــرای اســتفاده از فضــای مجــازی و
فناوریهای نوین ریلگذاریهای دقیقی برای
سیاستگذاری در این زمینه داشته باشد.
ëëبالتکلیفــی برنامهریــزی و تصمیمگیــری در
حوزه آموزشهای مجازی
حسینی افزود :متأســفانه در این حوزه یک
مقــدار خــأ سیاســتگذاری داریم کــه منجر به
خــأ قانونگذاری و برنامهریزی نیز شــده و یک
بینظمی در مراحل اعطای مجوز ایجاد کرده
است.
وی در پاســخ به این سؤال که چطور برخی
از ایــن فیلمهــای آموزشــی درســی بــر خالف

رعایــت چهارچوبهــای اخالقــی موفــق بــه
کســب مجــوز شــدند و چــرا نظــارت دقیقی بر
آنهــا وجود نــدارد ،گفت :یک بخشــی که فارغ
از قانونگذاری و برنامهریزی است ،اجرای این
قانون بوده که بســیار سنگین است .مثالً فرض
کنیــد یکبــاره چندهــزار محتــوا تولید میشــود
اما مشــخص نشــده کــه اینهــا در کجــا ارزیابی
شــوند و با چه شــاخصی وارد حــوزه آموزش و
بازار آموزش کشــور میشــود .این خودش یک
اشــکاالتی را ایجــاد میکنــد .یــک بالتکلیفــی
برنامهریزی و تصمیمگیری وجود دارد و هیچ
کســی رســماً مســئولیت آن را به عهده نگرفته
است.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام
آموزشــی شــورای عالی انقالب فرهنگی تأکید
کــرد :بــه نظــر مــن در حــوزه آمــوزش تکلیف
روشن است ،زیرا تعیین تکلیف هرچه مربوط
به آموزش رســمی و عمومی میشود بر عهده
وزارت آموزش و پرورش اســت .متأسفانه ساز
و کار خیلی روشن نشده است.
وی افــزود :شــورای عالی انقــاب فرهنگی
دنبــال آن اســت کــه ســاز و کار ایــن موضوع را
نظــم بدهــد تــا تکلیــف آمــوزش و پــرورش و
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در جهــت
تولید فیلم آموزشی مجازی روشن شود .اینها
اقتضائات پساکرونا اســت که البته کارشناسان
زودتــر از مســئوالن بــه آن دســت مییابنــد و
مدیران معموالً دیرتر به آن میرسند .در واقع
زمانی که مســئوالن به یک اضطراری نرســند،
تصمیم دقیقی را نمیگیرند.
حســینی در پایــان خاطرنشــان کــرد:
آخرین جلســهای کــه ما با ســازمان پژوهش و
برنامهریــزی آموزشــی داشــتیم در خصــوص
تعییــن شــاخص در ایــن زمینــه بــوده اســت.
ارتبــاط و تعامل بین شــورای عالی و ســازمان
پژوهــش بهعنــوان متولــی اصلــی محتــوای
درسی میتواند راهگشا باشد.

سوم واکســن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
بــر ایــن اســاس مجمــوع واکســنهای تزریق
شــده در کشــور بــه  ۱۴۹میلیــون و  ۷۲۹هزار و
 ۷۵۱دوز رســید .از آنســو شــمار مبتالیــان به
کوویــد ۱۹در جهان تاکنون بــه  ۵۲۷میلیون و
 ۷۱۵هزار و  ۸۷۸نفر رسیده ،مرگ  6میلیون
و  ۳۰۰هزار و  ۳۹۲نفر بر اثر این بیماری تأیید
شــده و  ۴۹۷میلیون و  ۹۷۸هزار و  ۷۸۱نفر از
مبتالیان نیز بهبود یافتهاند.
یــک اپیدمیولوژیســت بــا بیــان اینکــه
هنــوز ســیگنال خطرناکــی درباره کرونــا دیده
نمیشــود و میتوان گفت که کرونــا تقریباً در
کل دنیا کنترل شده است ،در عین حال گفت:
اینکه هنوز برخی در کشورمان واکسن کرونا را
تزریق نکردهاند ،میتواند نگرانکننده باشد.
دکتر مســعود یونسیان درباره وضعیت کرونا
در کشــور به ایســنا گفت :از روی تعداد تلفات
روزانه کرونا و تعداد مــواردی که روزانه آلوده
میشــوند میتــوان بــه ایــن نتیجه رســید که
شــرایط فعالً تحت کنتــرل بوده و به شــرایط
باثباتی رسیدهایم.
وی بــا بیان اینکه دو عامل میتواند منجر
به ناپایداری این شــرایط باثبات شــود ،گفت:
یــک عامــل این اســت کــه واریانــت جدیدی
جایگزیــن ویــروس فعلــی یعنــی اُمیکــرون

فرایند عقد قرارداد بیمه اســت گفــت :برای این
منظور دیگر نیازی به مراجعه به شــعبه نیست.
برخی موانع هم برطرف شده است و متقاضیان
میتوانند وارد ســامانه شــده و ظرف چند دقیقه
ثبتنام انجام دهند و خود را بیمه کنند.
بنابراعــام معاون توســعه و تعمیــم بیمه اداره
کل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین اجتماعی،
تا پایــان اســفند آمار بیمه شــدگان بیمــه فراگیر
خانــواده ایرانی نزدیک به دو میلیون و  ۳۰۰هزار
نفــر بــوده که نســبت به تیرماه ســال گذشــته ۲۰
درصد رشد در تعداد بیمه شده را نشان میدهد.

وزیــر بهداشــت در مجمع جهانی ســامت در ژنو گفت :شکســت کرونا و
تک رقمی شدن تلفات آن یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است و ما
االن هر جا راه میرویم سرمان را باال میگیریم.
دکتر بهرام عیناللهی در مجمع جهانی ســامت که پس از ســه سال
وقفه با حضور وزرای بهداشــت تمامی کشــورهای جهان در ژنو ســوئیس
آغــاز بــه کار کــرد ،ضمن تشــکر از شــجاعت ،صبــوری و همراهــی مردم
ایران در شکســت کرونا گفت :تک رقمی شــدن تلفات این همهگیری در
کشــورمان تعجب و حیرت وزرا و کارشناســان بهداشت و درمان جهان را
به همراه داشته است.
وی افــزود :شکســت کرونــا و تــک رقمــی شــدن تلفــات آن یکــی از
افتخــارات بــزرگ ملت ایران اســت و مــا االن هر جا راه میرویم ســرمان
را بــاال میگیریم .مردم ،کشــور را ســربلند کردند و بواســطه این همراهی
جمهوری اسالمی ایران االن سربلندتر از قبل شده است.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :در حال حاضر برخی
از این کشــورهای غربــی و اروپایی و خود امریکا باوجــود تمامی امکانات،
ایــن همه مرگ و میــر کرونا دارند ،اما وقتی میبینیم کرونا در کشــورمان
بــه ایــن حد کاهش یافته اســت و مــردم براحتــی میتوانند ســفر بروند و
کارهایشان را انجام دهند ،این باعث افتخار ما است.
پزشــکان حاضر در ژنو اعــام کردند نرخ واکسیناســیون کووید  ۱۹باید
روی  ۶۰درصد باشد تا ایمنی جمعی ایجاد کند .این در حالی است که به
گفته وزیر بهداشت  ۷۵درصد مردم کشورمان واکسن زدهاند و ایران جزو
کشورهای بسیار پیشرو در این زمینه است.
عیناللهی گفت :زیرســاختهای بومی مهیا شــده برای تولید واکسن
کرونا در کشــور میتواند در مقابل دیگر تهدیدات بهداشــتی به کار آید از
جمله بیماری «آبله میمون».
بنابــر اعــام روابــط عمومــی وزارت بهداشــت ،دیــدار بــا معــاون
رئیسجمهور ســوئیس از دیگر برنامههای روز نخســتوزیر بهداشت در
ژنو بود.
عیناللهی از ســفر هیأت سوئیســی به ایران تا سه ماه آینده خبر داد تا
درباره دارو ،تجهیزات پزشکی و بحثهای اقتصادی مذاکره ادامه یابد.
هفتاد و پنجمین مجمع بهداشت جهانی ( )WHAبا شعار «سالمت
بــرای صلــح ،صلح برای ســامت» تا  ۷خــرداد در مقر اروپایی ســازمان
ملل ادامه دارد.
انتخــاب دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی ( )WHOبرای پنج ســال
آینده از دستور کارهای مجمع بهداشت جهانی است.
با فروکش کردن نســبی کرونا ،مجمع جهانی ســامت پس از سه سال
وقفه ،از روز گذشــته با حضور وزرای بهداشت تمامی کشورهای جهان در
ژنو سوئیس آغاز به کار کرد.

اخبــــــار

اکــرم رضایی ثانــی /پیگیــری پرونــده روزنامه
ایــران دربــاره نحــوه نظــارت بــر فیلمهــای
آموزشــی درســی کــه بهصــورت «وی او دی»
و یــا از طریــق مؤسســات آزاد آموزشــی تولیــد
میشــود ،در نهایــت بــه شــورای عالی انقالب
فرهنگی رســید .پیشتر در بــاب اینکه نظارت
بــر فیلمهــای آموزشــی درســی و اســتفاده از
مثالهــا و اصالحــات غیراخالقــی و نادرســت
که مناســب چهارچوب آموزشی کشور با وجود
مخاطب کودک و نوجوان نیســت با مســئوالن
وزارت آمــوزش و پرورش ،ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشــی و کارشناســان آموزشــی
گفتوگو داشــتیم که هر کدام توپ را در زمین
رقیــب انداختند و از مســئولیتپذیری نســبت
بــه نظــارت بــر تولیــد محتــوای نامناســب در
فیلمهای آموزش درسی شانه خالی کردند.
هــر فیلم آموزشــی درســی باید از ســازمان
پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی مجوز بگیرد
ایــن در حالــی اســت که هیــچ نظارتــی در این
زمینــه وجود ندارد.در این میان نقش شــورای
تحول و نوســازی نظام آموزشــی شورای عالی
انقالب فرهنگی درباره این موضوع قابل انکار
نیست.
ســید مقداد حســینی ،معاون دبیر شــورای
تحول و نوســازی نظام آموزشــی شورای عالی
انقالب فرهنگی در گفتوگو با «ایران» درباره
نظــارت بر کیفیت فیلمهای آموزشــی درســی
و «وی او دی»هــا گفــت :شــورای عالی انقالب
فرهنگــی تقریبــاً از ســال  ۸۹موضــوع آموزش
در فضــای مجــازی را در دســتور کار خــودش
قــرار داده اســت امــا متأســفانه بنا بــه دالیلی
ایــن موضــوع مورد اهمیــت قــرار نمیگرفت.
ایــن مســأله در کمیســیون تعلیــم و تربیــت
شــورای عالی انقــاب فرهنگی در ســال ۱۳۸۹
یکی از موضوعات محوری بود.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد :متأســفانه
اقتضائات و شــرایط جامعه هیچ وقت نشــان

نمــیداد کــه این احســاس نیــاز تحــت عنوان
آمــوزش رســمی ،غیررســمی ،نیمــه رســمی
و… در کشــور وجــود دارد .اکنــون روی مســأله
آموزش مجازی بهعنوان فعالیتهای مکمل
و استفاده از فناوریهای نوین کار شده است.
معاون دبیر شــورای تحول و نوسازی نظام
آموزشــی شــورای عالی انقــاب فرهنگی بیان
کرد :پس از شــیوع کرونا ایــن نکته از چند ُبعد
خیلــی جدیتر شــد و دیگــران هــم فهمیدند
بــا رویکردهــای مختلــف تجــاری ،فرهنگــی،
ایدئولوژیــک و… میتواننــد از ایــن فرصــت
استفاده کنند.
حســینی خاطرنشــان کرد :در حــال حاضر
اســتفاده از بســتر مجازی و فناوریهــای نوین
ضــرورت جامعــه اســت .از ایــنرو شــورای
عالی انقــاب فرهنگی تالش کــرد همزمان با
جدی شــدن رویه آموزش مجــازی ،با آموزش
و پــرورش همــکاری و همراهــی بیشــتری
داشــته باشــد ،بــه همیــن جهــت برنامه شــاد
شــکل گرفــت .وی دربــاره پیگیــری و نظــارت
شــورای عالی انقــاب فرهنگی دربــاره نظارت
بیشــتر بر بخشهــای ناظر بر تولیــد فیلمهای
آموزشــی درسی گفت :متأسفانه پس از شروع
فعالیت فضای مجــازی در دوران کرونا؛ میان
ایــن فضا و آموزش یــک فاصله رخ داد .اکنون
نیــز شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در حــال
پیگیــری اســت تــا آمــوزش و پــرورش بتوانــد
ایــن فضــای حاکمیتــی آمــوزش رســمی را در
اختیار بگیرد و از فناوریهای نوین در راســتای
فعالیتهای مکمل آموزشی استفاده کند.
حســینی اظهار داشــت :مــا نمیگوییم این
نــوع آمــوزش مجــازی جایگزیــن آمــوزش در
مــدارس شــود و بــه هیــچ وجــه هیچ کــدام از
کسانی که ســند تحول بنیادین را امضا کردند،
نیــز چنین خواســتهای نداشــتند ولی اســتفاده
از ایــن ابــزار بهعنــوان فعالیتهــای مکمــل
آموزشــی اســتفاده میشــود و تقریبــاً قاطبــه

شکست کرونا و تک رقمی شدن تلفات آن از
افتخارات ملت ایران است

شــود که اوالً ســرایتپذیری بیشــتری داشــته
باشد و از نظر ساختار آنتیژنی هم با ویروس
قبلی تفاوتهایی داشــته باشــد که بدن آن را
نشناســد و ایمنی ناشی از واکسن یا حاصل از
ابتال به اُمیکرون نتواند از ابتال به آن پیشگیری
کنــد .عامــل دوم هــم کــه میتوانــد منجر به
شکســتن این تعادل شــود ،این اســت که گذر
زمــان باعــث کاهــش ســطح ایمنی ناشــی از
واکســن یا ابتال شــود .هر یک از ایــن دو اتفاق
کــه رخ دهــد ،شــرایط ما بــه ســمت بیثباتی
میرود.
یونسیان درباره وضعیت واکسیناسیون در
کشــور ،گفت :قطعاً اینکه هنوز برخی از افراد
در کشــور ما واکســن کرونا را تزریق نکردهاند،
میتواند نگرانکننده باشــد ،اما مســأله مهم
ایــن اســت کــه درصــد قابــل مالحظــهای از
جمعیــت کشــور هم بــه کرونا مبتال شــدند و
حتــی برخی افراد به فــرم خفیف کرونا مبتال
شــدند و خودشان هم متوجه نشــدهاند .باید
توجه کرد که هر ابتال مانند یک واکســن عمل
میکند .بنابراین بسیاری از افرادی که واکسن
کرونــا تزریــق نکردنــد یــا واکسیناسیونشــان
کامــل نشــده ،اگــر قبالً بــه کرونــا مبتال شــده
باشــند ،درجات نســبی از مصونیــت و ایمنی
را دارند.

وی همچنیــن اضافــه کــرد :برنامههــای جدیــد
دیگــری نیــز در دســتورکار قــرار دارد .گروههــا و
اصنافــی داریــم کــه از پوشــش بیمــه برخــوردار
نیســتند و رابطــه کارگــری و کارفرمایــی برقــرار
نیست .بهدنبال آن هستیم با گروهها نیز در قالب
بیمه توافقی ،قرارداد ببندیم .اکنون با  ۲۸گروه از
جمله سازمان نظام پزشکی قرارداد بیمه توافقی
داریم که اخیراً با انجمن روانشناسان و مشاوران
خانواده ،صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت
فعــال در حوزه مجــازی نیــز توافقهایی صورت
گرفته است.

وزیر آموزشوپرورش در ســومین نشست کارگروه کمیته راهبری سند
صیانــت از کــودک و نوجــوان در فضای مجازی بر لزوم داشــتن پیوســت
فرهنگی طرحها و برنامهها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ،یوسف نوری گفت:
در ابتــدای دهه  ۹۰زمانی که اســتفاده از فضاهــای یادگیری جدید مطرح
شــده بود ،توصیــه کردیم که برای اســتفاده از تبلت و تلویزیــون اینترنتی
باید در وزارت آموزشوپرورش یک پیوســت فرهنگی نوشته شود ،اما آن
زمان توجهی نشد و بهدلیل نداشتن پیوست فرهنگی ،در طول سالهای
گذشــته آســیبهایی را در این حوزه دیدیم و بیشــترین آسیب به کودکان
بهدلیل حساسیت دوره سنی که دارند ،وارد شد.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزههــای اجتماعــی از جملــه فضــای مجازی
نمیتوان با دید مهندســی وارد شــد ،اظهار کرد :نگاه مهندســی یک نگاه
تجویــزی اســت کــه بــرای حوزههــای اجتماعــی از جمله بــرای جامعه و
کودکان پاسخگو نیست.
نوری با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی و تنوع این آسیبها
باید دقت بیشتری داشته باشیم ،اظهار کرد۱۵ :و نیم میلیون دانشآموز،
۷و نیــم میلیون کودک پیش از دبســتان تحت مدیریت آموزشوپرورش
هســتند و یکمیلیــون نفــر از همــکاران مــا ایــن دانشآمــوزان را در
کالسهــای درس پشــتیبانی میکننــد و آموزشوپــرورش بایــد بــرای
ایــن جمعیــت عظیمی کــه دارد ،در حــوزه فضای مجــازی و اســتفاده از
آن برنامهریــزی داشــته باشــد .وزیــر آموزشوپــرورش با اشــاره بــه اینکه
اعتبــارات آموزشوپرورش در حوزه ســایر ،تنها یک و هشــتدهم درصد
اســت و مابقــی بودجــه آموزشوپرورش بــه حقوق اختصــاص مییابد،
اظهارکرد :همین بودجه نیز صرف نگهداشــت فضاهای فیزیکی موجود
در آموزشوپــرورش میشــود و آموزشوپــرورش بودجــه مناســبی برای
توسعه برنامههای پرورشی ،تربیتی ،فوقبرنامه و حمایتی خود ندارد.
نــوری با تأکید بر اینکه آموزشوپــرورش ظرفیتهای فراوانی دارد که
این ظرفیتها از ســوی مســئوالن مغفول مانده اســت ،اظهار کرد :شبکه
شاد با جدیت ،اصرار و پایداری وزارت آموزشوپرورش به شبکهای تبدیل
شد که توانست ۱۵میلیون دانشآموز را در دوران تعطیلی مدارس تحت
پوشش آموزشهای مجازی قرار دهد و به یک شبکه ملی و شناختهشده
با بیشــترین کاربر تبدیل شــد ،ایــن موضوع جز با پایــداری ،اصرار و تأکید
آموزشوپــرورش امکانپذیــر نبــود و ظرفیــت باالی آموزشوپــرورش را
برای انجام کارهای بزرگ در حوزههای فضای مجازی نشان میدهد.

وجود  ۹۳۵هزار دانشآموز بازمانده
و تارک تحصیل در کشور

مدیــرکل آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش از وجــود حدود
 ۱۸۵هــزار دانشآمــوز بازمانده از تحصیل و  ۷۵۰هــزار دانشآموز تارک
تحصیل در کشــور خبر داد .محمدحسین حسینی در سلسله نشستهای
فقــر چندبعــدی و سیاســتهای فقرزدایــی بــا عنــوان «فقر آموزشــی در
ایــران» که با همــکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت رفاه و مرکز
توانمندســازی حاکمیــت و جامعه جهاد دانشــگاهی برگزار شــد ،با بیان
اینکــه خوشــحالم نهادهــای بیرونــی بــه موضوعــات آمــوزش و پرورش
ورود میکنند گفت :ما هیچ راه همواری برای توســعه کشــور جز آموزش
و پــرورش نداریم .حســینی بــا بیان اینکه مــا گاهی با اقداماتــی که انجام
میدهیم یک مسأله پیچیده را بغرنجتر و پیچیدهتر میکنیم گفت :اینکه
بچهها بیرون از مدرسه باشند یا یادگیری خوبی نداشته باشند سرچشمه
نامالیمات اســت .الزم اســت یک گفتمان انتقادی شــکل بگیرد مبنی بر
آنکــه حــال آموزش و پــرورش خوب نیســت؛  ۷۵۰هزار تــارک تحصیل و
 ۱۸۵هزار بازمانده از تحصیل داریم .در زمینه دسترســی آموزشــی ،فضا
و تجهیزات و حضور دانشآموز در مدرســه بســیار مهم اســت .همچنین
الزم اســت در زمینــه کیفیــت آمــوزش مطالبهگــری شــود .وی ادامه داد:
تمام تالش ما این اســت که حال آموزش و پرورش خوب شــود .برگزاری
چنین جلساتی به ما امید میدهد.

