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 سخنگوی وزارت بهداشت:
 ۹۹ شهرستان 

در وضعیت قرمز است
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت روز جمعــه 
اعالم کــرد: از ۱3 تا ۱۴ 
شهریور ۱3۹۹ دو هزار 
و ۲۶ بیمار جدید مبتال 

به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
۷3 نفر از آنها بستری شدند و ۱۱۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند. به گفته سیما سادات 
الری، طبق آخریــن اطالعات دریافتی از وضعیت 
بیماری در استان ها، در حال حاضر۹۹ شهرستان 
در وضعیت قرمز و ۸3 شهرستان در وضعیت هشدار 

بیماری قرار دارند. 
    

تحویل ۳۰۰ هزار کارت ملی 
هوشمند در هفته

سخنگوی سازمان 
ثبــت احوال کشــور 
از تحویــل هفتــه ای 
3۰۰ هــزار کارت ملی 
هوشمند به شهروندان 

ایرانی خبــر داد و ابراز امیــدواری کرد به زودی 
این عدد برای کاهش عقــب ماندگی ها افزایش 
پیدا کند. ســیف اهلل ابوترابی گفت: سازمان ثبت 
احوال کشور ظرفیت صدور ۲.۵ میلیون کارت در 
ماه را دارد، اما مشــکل در تامین بدنه کارت های 
ملی هوشمند است؛ هرچه همکاران بتوانند بدنه 
بیشتری تولید و تراشه گذاری کنند ما هم روند 
کار را سرعت می دهیم تا کارت ها زودتر به دست 

متقاضیان برسد.
    

تمام دانشجویان از امروز 
غربالگری کرونا می شوند

رئیــس ســازمان 
امــور دانشــجویان از 
غربالگری دانشجویان 
در بــدو ورود بــه 
دانشــگاه ها خبر داد و 

گفت:  یکی از طرح های مراکز مشاوره این است 
که از روز شنبه ۱۵ شــهریورماه دانشجویان به 
شــکل غیرحضــوری کارنامه ســالمت خود را 
پرکنند. این سنجش کمک می کند دانشجویان 
محتمل، مشــکوک و قطعــی مبتال بــه کرونا 
شناسایی شوند تا در خصوص آن ها تصمیم گیری 
شــود. مجتبی صدیقــی در خصــوص برنامه 
وزارت علوم درباره نحوه اســکان دانشجویان در 
خوابگاه های دانشــجویی همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جاری توضیح داد: همان طور که عنوان 
شد ترم جدید به صورت ترکیبی یعنی حضوری 
و مجازی برگزار خواهد شد و ما برای بخش هایی 
نظیر واحدهای عملی، پایان نامه ها و امور مربوط 
به آزمایشــگاه ها طبیعتا باید پیش بینی حضور 

دانشجویان در دانشگاه ها را داشته باشیم. 
    

حل مشکالت به جای انتقال 
محل دفن زباله

درپــی استشــمام 
بوی نامطبوع در مسیر 
فــرودگاه بین المللی 
طی دو ســال گذشته 
انتقــال مرکــز دفع و 

پــردازش آرادکوه به عنوان یکــی از کانون های 
اصلی این بو مطرح و این روزها محل اختالف نظر 
اداره کل محیط زیست استان تهران و شهرداری 
تهران شــده اســت. مدیر کل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن بیان اینکه 
جابه جایی مرکز دفع و پردازش آرادکوه موضوعی 
نیست که به راحتی و به ســهولت محقق شود، 
گفت: این اقدام زمان بر و دشــوار است بنابراین 
ارتقای تسهیالت مورد نیاز برای بهبود وضعیت 
و برطرف کردن مشکالت این مرکز منطقی تر و 

عقالنی تر است.
    

سوءاستفاده از دختران جوان 
در پوشش مدلینگ

علی محمد رجبی، 
رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتای 
ناجــا گفــت: تاکنون 

چندین مــورد پرونده در مورد سوءاســتفاده از 
تصاویر یا اخاذی و کالهبــرداری از کاربران در 
پوشــش فعالیت برای مدلینــگ در پلیس فتا 
تشــکیل شــده که اکثر این موارد نیز منجر به 

دستگیری مجرمان شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

نخســتین روز ســال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱3۹۹ در حالی دو هفته زودتر 
از سال های گذشته و زیر سایه هشدارها 
در مورد موج جدید ابتال به کرونا آغاز شد 
که کمتر دانش آموز، آموزگار یا مدیری 
از قبل برای آغاز این سال تحصیلی آن 
هم به صورت حضــوری برنامه ریزی 

کرده بود.
سال تحصیلی به صورت حضوری 
و فراگیر در سراسر کشور در حالی آغاز 
شد که روز دوشنبه هفته گذشته، وزیر 
آموزش و پرورش در نشســت خبری 
مجازی به صراحت اعالم کرده بود که 
کالس هــای درس در مناطق قرمز از 
جمله تهران به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد، اما چند روز بعد این نظر به 
یکباره در جلسه هیات دولت کامال نقض 
و اعالم شد که همه دانش آموزان باید در 
روز شنبه ۱۵ شهریور سر کالس های 
درس حاضر شوند و سال تحصیلی ۹۹ 

را به صورت حضوری آغاز کنند.
تغییر یکباره برنامه آموزش و پرورش 
برای برگزاری حضــوری کالس های 
درس حتی در مناطق قرمز کشور در 
حالی مطرح شــد که وزیر بهداشت 
در مورد پاییز ســخت کرونایی کشور 
هشــدار داده اســت و رئیس مجمع 
عمومی سازمان نظام پزشکی هم در 
نامه  ای به ستاد ملی کرونا درخواست 
کرده تا جلو بازگشایی مدرسه ها گرفته 

شود.
 کدام دانش آموزان 
به مدرسه می روند؟

کمتر از ۲۴ ســاعت به بازگشایی 

مدارس باقی نمانده بود که وزیر آموزش 
و پرورش وضعیت بازگشایی مدارس را 
به این قرار تشریح کرد: »در همه مدارس 
سراسر کشور اصل بر برگزاری حضوری 
است مگر اینکه رعایت پروتکل ها تحت 

هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد«.
او با بیان اینکــه برنامه ریزی های 
جزئی به مــدارس واگذار شــده که 
متناســب با وضعیت تصمیم گیری و 
فعالیت آموزشــی را آغاز کنند، گفت: 
» در 3۵ درصد مدارس که تعدادشان 
کمتر از ۵۰ دانش آموز است، می توانند 
با رعایت پروتکل های بهداشتی فاصله 
را رعایت کننــد، کالس ها طبق روال 
عادی برقــرار اســت و در ۶۵ درصد 
مــدارس باقی مانده، بحــث آموزش 
حضوری منتفــی نیســت و اصل بر 
حضوری بودن آموزش ها اســت. در 
جایی که تعداد دانش آموزان به گونه  ای 
باشــد که رعایت فاصله ممکن نباشد 
ناگزیر هســتیم کالس ها را حضوری 
برگزار کنیم اما در قالب گروه بندی های 
متفاوت که برخی روزهای فرد و برخی 

روزهای زوج به مدرسه بیایند«.
به گفته او حضور دانش آموزان در 
هر کالس 3۵ دقیقه است و زمان های 
ســاعات تدریس برای همــه دروس 
حداکثــر 3۵ دقیقه اســت و تالش 
می شود تا ساعت ورود و خروج متفاوت 

باشد تا تزاحم ایجاد نشود.
پروتکل های ما سختگیرانه است

او در مورد دلیل این تصمیم گفت: 
»با دوستان در وزارت بهداشت به این 
نتیجه رســیدیم که اولیا نمی توانند 
هر روز بپرســند امــروز وضعیت زرد 
اســت یا قرمز پــس ما پروتــکل را 
ســختگیرانه می کنیم تا مدارس در 
همه جا باز باشــد. ضمــن اینکه هر 

 هفته وضعیــت را رصــد می کنیم«.
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره 
اینکه آیا حضور دانش آموزان در مدرسه 
اجباری است و خانواده ها می توانند فقط 
از آموزش مجازی استفاده کنند، گفت: 
»ما چند امکان را پیش بینی کردیم و 
ترجیح خودمان را هم اعالم می کنیم 
که حضور دانش آمــوزان در مدارس 
است ولی از روز شنبه هر روز ۲۲ ساعت 
از طریق برنامه های مختلف تلویزیونی 
آمــوزش تلویزیونی دروس شــروع 
می شود. شبکه شاد هم رونمایی شد و 
قابلیت های جدیدی دارد. ما مطمئن 
هستیم نگرانی خانواده ها نگرانی ما هم 
هســت. این بچه ها عزیزان ما هستند 
و کدام کشور است که درباره سالمت 
اعضای جامعه خصوصاً کودکان کوتاهی 
کند. پس هیچ اقدامــی را بدون مرور 
کردن کارشناســان وزارت بهداشت 

انجام نمی دهیم«.
وضعیت مبهم مدارس

با وجود بیان این جزئیات از سوی 
وزیر، تا زمــان تنظیم این گزارش نه 
معلمان و نــه والدین دانش آموزان و 
نه حتی مدیران مدارس به درســتی 
نمی دانند با شرایطی که وزیر آموزش 
و پــرورش اعالم کرده بایــد تمرکز 
خود را بر فضای مجــازی بگذارند یا 

کالس های حضوری؟!
به گفته تعدادی از معلمین و مدیران 
مدارس، تنها دستور العملی که درمورد 
بازگشایی مدارس به دست آنها رسیده 
به چند اطالعیه مبهمی محدود می شود 
که از روی شبکه شاد برای آنها ارسال 
شده اســت و فرصت برای اجرای آن 

وجود ندارد.
در بخشی از اطالعیه شماره ۶ صادره 
از سوی وزارت آموزش و پرورش برای 

اولیای مدارس آمده اســت: »آموزش 
صرفــا غیرحضــوری در همه دروس 
مختص شرایطی اســت که تعطیلی 
مطلق یک استان، منطقه یا مدرسه، با 
اعالم هشدار و تصریح وزارت بهداشت، 
الزامی اعالم شــود. مــدارس جز در 
مواردی که ســتاد های ملی و استانی 
حضور دانش آموزان را ممنوع کرده یا به 
تعبیری شرایط را پرخطر تلقی و اعالم 

تعطیلی می کنند باز است«.
در بخشی از اطالعیه شماره ۷ دبیر 
خانه پروژه مهر استان وزارت آموزش 
و پرورش آمده است: »تقسیم بندی 
دانش آمــوزان یــک کالس با توجه 
به مســاحت کالس به گونــه ای که 
حداقل فاصلــه یک متــر مطابق با 
پروتکل های بهداشتی رعایت گردد. 
تقسیم روز های حضور در مدرسه نیز 
باید به این صورت باشد که یک گروه 
3 روز و گروه دیگــر ۲ روز به صورت 
هفتگی و چرخشــی ســرکالس ها 
حاضر شــوند. این رویــه در مدارس 
روستایی مختلط به صورت یک روز 
دختران و یک روز پسران خواهد بود. 

مدارس زیر 3۰ و ۵۰ نفر تشکیل شود. 
مدیریت زنگ های تفریح با تقســیم 
حضور دانش آموزان در حیاط مدرسه 
به صورت کالسی در ساعات جداگانه 
باید صورت گیرد. ساعت تعطیلی در 
مدارس دو نوبته با در نظر گرفتن فاصله 
زمانی مناســب تا مهیا شدن مدرسه 
برای حضور دانش آموزان شیفت دوم 
به اینصورت خواهــد بود که تعطیلی 
شیفت اول ســاعت 3۰/۱۱ و شروع 

شیفت دوم ساعت ۱3 است«.
در این اطالعیه در مورد زمان حضور  
دانش آموزان در کالس های درس هم 
آمده است: »حداکثر ساعت آموزشی 
در هر زنگ برای پایه های اول و دوم ۲۵ 
دقیقه و برای پایه های سوم تا ششم3۰ 
دقیقه، سایر پایه ها 3۵ دقیقه و فاصله 

بین زنگ ها ۱۵ دقیقه خواهد بود«.
نکته جالب دیگر ایــن اطالعیه به 
تاکید بر اســتفاده از پتانسیل اولیای  
دانش آموزان برمی گــردد که در آن 
گفته شده است: مدیران مدارس باید 
از ظرفیت همــکاری اولیای توانمند 
جهت ضد عفونی کالس و میز ها بعد 
از هر زنگ و در فاصله زنگ های تفریح 

استفاده کنند.
 مدیران، معلمان و والدین، 

همه سرگردان!
این ابهامات و تغییــر موضع ها اما 
والدین و معلمین را سردرگم و کالفه 
کرده است. مسعود که پدر دو دانش آموز 
پسر و دختر اســت در مورد بازگشایی 
مدارس با حضــور  دانش آمــوزان به 
خبرگزاری موج گفت: »واقعا نمی دانیم 
چه باید بکنیم...؟ تا دو - ســه روز قبل 
می گفتنــد کالس هــا غیرحضوری 
اســت ولی حاال می گویند حضوری 
اســت. برای همین پدر و مادرها اصال 
نتوانسته اند فرزندانشان را برای حضور 

در مدارس آماده کنند«.
وی اضافه کرد: »عالوه بر این ما نیز 
مثل تمامی والدین این کشور نگرانیم. 
چون اوال کنترل بچه هــا و اجبار آنها 
به اینکه ماســک بزنند یا از هم فاصله 
بگیرنــد و دستانشــان را ضدعفونی 
کنند واقعا کاری تقریبا نشدنی است 
و ثانیا اصال نمی دانیم که قرار اســت 
فرزندانمان چطور در محیطی که بعید 
است به خوبی ضدعفونی شده است و 
پروتکل های بهداشــتی در آن رعایت 
شده، ساعت ها حضور داشته باشند و 

آلوده به کرونا نشوند؟!«.
مهنــاز صالحــی نیز کــه دختر 
کوچکش تازه امســال بــه کالس 
سوم می رود نیز با انتقاد شدید از این 
تصمیم آموزش و پرورش گفت: »در 
کالس سال گذشته دختر من حدود 
۴۰ دانش آموز حضور داشتند، حاال 
آقایان چطور می خواهند اینهمه بچه 

را در کالس ها جا دهند؟ اصال گیریم 
که بخواهند آنهــا را به صورت زوج و 
فرد به کالس ها بیاورند، باز هم مگر 
می شود اینهمه بچه را کنترل کرد؟ 
واقعا چطور انتظار داریم دانش آموزان 
در چنیــن شــرایطی بتوانند خوب 
درس بخواننــد و آمــوزش خوبی 

ببینند؟«
انتقادهای گسترده 

اما این مــوج انتقادها تنها به اولیا 
دانش آموزان و معلمــان و مدیران 
خالصــه نمی شــود و در ســاعات 
 اخیر بســیاری بابت این بازگشایی 

هشدار دادند.
دیروز اردشــیر مطهری، نماینده 
گرمســار در توئیتی به رئیس جمهور 
در مورد بازگشایی مدارس هشدار داد 
و از این تصمیم ســتاد کرونا به شدت 
گالیه کرد و نوشت: »درباره کالس های 
حضوری مدارس، به آقــای روحانی 
تذکر جدی می دهــم. هرآنچه برای 
خود می پســندید برای دیگران هم 
بپسندید. شما حتی افتتاحیه مدارس 
را هم حضوری نمی روید، مجلس هم 
نیامدید، پس بچه های مردم را مجبور 

به کالس حضوری نکنید«.
از سوی دیگر رئیس مجمع عمومی 
ســازمان نظام پزشــکی دیروز طی 
نامه ای به ستاد ملی کرونا درخواست 
کرد جلوی بازگشایی مدرسه ها از ۱۵ 

شهریور را بگیرد.
در این نامه آمده اســت: »به خطر 
انداختن جان میلیون ها دانش آموز و 
آموزگار و خانواده هــای آنها و دخالت 
در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله 
و مبارزه با بیماری از سوی مسـئوالن 
غیرمرتبط با امور بهداشتی می تواند 
در کمترین فاصله زمانی به یک فاجعه 

انسانی تبدیل شود.«
عباس آقازاده از مسئوالن ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تقاضای اکید کرده که 
از جان میلیون ها دانش آموز دفاع کند 
و مانع بازگشایی حضوری مدرسه ها 
در همه مقاطع تحصیلــی و در کلیه 

استان ها و مناطق کشور شود.

 زیر سایه هشدارهای شدید در مورد موج سوم کرونا و سردرگمی دانش آموزان، اولیا، معلمان و مدیران؛

کالس های درس مدارس حضوری شد!

گزارش

وزیر آموزش و پرورش در روزهای اخیر گفت: »در دولت بحث 
کردیم که همه فعالیت های آموزشی در تمام مهدکودک ها تحت 

نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی هم موافقت کرد«.
این تغییر در ســکانداری مهدکودک ها در کشــور در پی 
سخنان هفته گذشته مقام معظم رهبری اتفاق افتاد. ایشان، روز 
سه شنبه ۱۱ شهریورماه در جلسه مجازی با مقام های آموزش و 
پرورش گفتند: »مهدکودک ها در ایران، رها شده اند و بر اساس 
گزارش های رسیده وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست... نباید 
به مهدکودک ها نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه این مراکز، مراکز 
مهم آموزشی و پرورشی هستند«. در حالی که بر اساس قانون در 
حال حاضر نیز بخشی از مســئولیت آموزش در مهدکودک ها 
به عهده آموزش و پرورش اســت، به نظر می رســد، مسئوالن 
بهزیستی خواهان واگذاری کامل این مسئولیت به این وزارتخانه 

و تعیین یک متولی واحد برای اداره این مراکز هستند.
 لزوم معرفی یک متولی واحد 

برای واگذاری امور مهدهای کودک
 در این باره معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر 
لزوم معرفی یک متولی واحد برای واگذاری امور مهدهای کودک 

توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی و آمادگی کامل سازمان 
بهزیستی برای انجام این امر تاکید کرد.

حبیب اهلل مسعودی فرید افزود: مهدهای کودک در گذشته 
عمدتا وظیفه نگهداری را برعهده داشــتند، اما در حال حاضر 
کارکرد مهدهای کودک تغییر کرده است و مباحث آموزشی، 

پرورشی و اجتماعی کردن کودکان در مهدهای دنبال می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور گفت: از سال۸۷ قانونی 
یک ساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و 
پرورش غیردولتی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که 
این قانون طی پنج سال تمدید و در ســال ۹۵ به عنوان قانون 
دائمی مصوب شــد. در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون آمده است: 
تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت 
بر مهدهای کودک از حیث آموزشی و پرورشی بر عهده وزارت 
آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه بر عهده بهزیستی 
است. مشکل از همین جا شروع شده و چون تولی گری مشخص 
نشده است و برای کسانی که وارد این حوزه می شوند، باعث سر 

در گمی خواهد شد.
مسعودی فرید افزود: بر طبق قانون قرار بود که آیین نامه سه 

ماهه نوشته شود اما در اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیأت 
وزیران رسید اما نداشــتن متولی واحد باعث شده است که این 
اختالف همچنان ادامه پیدا کند و به همین دلیل بارها پیشنهاد 
تولی واحد مهدهای کودک به یک نهاد مشخص توسط سازمان 

بهزیستی مطرح شده است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به جلسه اخیر شورای 
انقالب فرهنگی اشــاره کرد و افزود: در همین جلسه نیز دکتر 
قبادی دانا رییس سازمان بهزیســتی کشور بار دیگر پیشنهاد 
دادند که از صفر تا صــد موارد مربوط به شــهریه، رتبه بندی، 
خدمات و... مهدهای کودک به یک نهــاد واحد اعم از آموزش و 
پرورش، بهزیستی یا هر نهاد دیگری واگذار شود و به این ترتیب 

پاسخگویی نیز بهتر می شود.
وی همچنین به محتوای معرفی شده از سوی بهزیستی به 
مهدهای کودک اشــاره کرد و گفت: طی سال های گذشته که 
هنوز هم آیین نامه به قانون دائمی تبدیل نشده بود، هر ساله تمام 
محتواهایی که به مهدهای کــودک معرفی می کردیم به تایید 
آموزش و پرورش رسیده بود و تاکید داشتیم که این محتوا در 
کتاب نامه رشد که هر سال توســط آموزش و پرورش منتشر 

می شود معرفی شده باشد.
مســعودی فرید گفت: با توجه به آیین نامه، مجوز دادن 
و برنامه)که در آیین نامه نیز »برنامه« به این شــکل تعریف 
شده است: برنامه شامل مجموعه فعالیت ها و خدماتی که در 
حوزه های مرتبط با فضای فیزیکی و تجهیزات، نیروی انسانی، 

ایمنی و بهداشــت، مراقبت، شــهریه، رتبه بندی و خدمات 
اجتماعی پیشــگیرانه مهدکودک نظیر انواع غربالگری های 
بینایی و... که برای کودک انجام می شــود( را به بهزیستی و 
شاخص های آموزشی و پرورشی را به وزارت آموزش و پرورش 
ســپرده اســت اما گاهی بعضی از همکاران ما در آموزش و 
پرورش شــاخص هایی از جنس فضای فیزیکی را به عنوان 

شاخص آموزشی تلقی می کنند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: با توجه 
به اینکه ۸۰درصد بچه های مهدهای کودک در سنین بین ۴تا۶ 
سال قرار دارند که می توانند تحت آموزش پیش دبستانی قرار 
بگیرند، متفاوت بودن شاخص های فضا و سایر شاخص ها باعث 
شده است که این دوگانگی ایجاد شود و مهدهای کودک نیز دچار 

بالتکلیفی و ابهام شده اند.

مسئولیت مهدکودک ها به وزارت آموزش و پرورش منتقل شد
 استقبال بهزیستی از خلع ید

تغییر یکباره برنامه آموزش 
و پرورش برای برگزاری 

حضوری کالس های درس 
حتی در مناطق قرمز 

کشور در حالی مطرح شد 
که رئیس مجمع عمومی 

سازمان نظام پزشکی هم در 
نامه  ای به ستاد ملی کرونا 
درخواست کرده تا جلوی 

بازگشایی مدرسه ها گرفته 
شود

سال تحصیلی به صورت 
حضوری و فراگیر در سراسر 

کشور در حالی آغاز شد 
که دوشنبه هفته گذشته، 
وزیر آموزش و پرورش به 

صراحت اعالم کرده بود که 
کالس های درس در مناطق 

قرمز به صورت مجازی 
برگزار خواهد شد، اما چند 

 روز بعد این نظر کامال 
نقض شد
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