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دوشنبه  ۲۲شهریور ۱۴۰۰
 ۶صفر .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۵۲

یک توئيت

وال استریت ژورنال دیروز نوشت:با توجه
به این که نوع کرونای دلتا در تابستان
امسالدرایاالتمتحدهغالبشد،دادهها
نشانمیدهد درآمریکاییهایواکسینه
نشده  4.6برابر احتمال ابتال 10 ،برابر
احتمال بستری شدن در بیمارستان و11
برابراحتمالمرگبراثرکووید 19نسبت
بهافرادواکسینهشدهوجوددارد.

رسانه های جهان
راشـــــــا تـــــودی:
طـــــــراح واکـــســـن
آسترازنکا خواستار
ارســـــال دوزهـــــای
اضــــافــــی م ــوج ــود
در انگلستان به کشورهایی با سطح
کمتر واکسیناسیون شد و برنامه دوز
سوم و واکسیناسیون تقویتی را برای
بیشتر افراد واکسینهشده غیرضروری
دانست .پروفسور سارا گیلبرت گفته
است :ما باید در زمینه واکسیناسیون
جهانی بهتر عمل کنیم چراکه دوز اول
بیشترین تأثیر را دارد.
بلو مبر گ  :با ید ن ،
رئیسجمهور آمریکا،
در تالش برای مقابله
بــا بیماری همهگیر
کووید  ، 19روز شنبه
دستوراجراییگستردهایصادرکردکه
بهموجبآنتزریقواکسن رابرایبخش
عمدهایازکارکنانبخشهایاقتصادی
ایاالتمتحدهاجباریمیکند.

همینحاال دستم را بگیر

طبقبرآوردهاحدود3میلیوندانشآموزدرسالگذشته،وسایلالزمبرایآموزشمجازی
رانداشتند.اکنوننیزشرایطسختمعیشتیبرخیازخانوادههاتحصیلفرزندانشانرا
درمعرضخطرقراردادهاست،وقتآناستکهدرپویشعاطفههابهکمکشانبشتابیم
غفوریان -سا لهاست کــه بــا بــوی خوش
ماه مهر که مشام را نــوازش میدهد ،نسیم
خوش مهر و مهرورزی و نوعدوستی هم وزیدن
میگیرد و آسمان ایران را فرامیگیرد .من و
شما حتما از این مهرورزی خاطرات و تصاویر
نابی در ذهن داریــم؛ تصاویری که همه پر از
عشق و محبت و انساندوستی است .بهویژه
آ نجا که تو میدانی کمک و دستگیر یات
از یک دانشآموز محروم از امکانات تحصیل،
او را پشت میز کــاس و مــدرســه مینشاند
و زمینه عــلـمآمــوزی و مــعــرفـتانــدوزیاش
فــراهــم م ـیشــود .حــاال و چند روز مــانــده به
آغاز سال تحصیلی ،زنگ پویش عاطفهها به
صدا درآمده و من و تو را به این موسم یاری و
کمکرسانی فراخوانده اســت .من و تو اگر
میتوانیم و دستمان به دهانمان میرسد،
دور از انصاف و نو عدوستی است که در این
شرایط نهچندان مناسب اقتصادی بخشی
از جامعه ،دانشآموزان نیازمند دستگیری را
دستگیری نکنیم؛ پس بشتابیم به سوی این
پویش عاطفهها. ...
▪غصه ترک تحصیل

برای اینکه از وضعیت دانشآموزان محروم
و نیازمند کمک در کشور آگاهی بیشتری
کسب کنیم ،به سراغ علیرضا عسکریان معاون
مشارکتهای مردمی و معاون اداری و مالی
کمیته امداد میرویم .عسکریان میگوید:
طبق بــــرآورد ســال قبل حـــدود 3میلیون
دانشآموز در کشور وسایلی از قبیل گوشی و
تبلت نداشتند که طبیعی است وقتی امکانات
اولیه برای آموزش در میان نباشد ،احتمال
ترک تحصیل نیز قوت میگیرد که این بسیار
دردناک است؛ چراکه وقتی یک دانشآموز
حتی به طور موقت از تحصیل جدا میشود،

فشارهای اقتصادی است و حقیقتا این زمان،
زمانی اســت که الزم اســت همه آنــان که از
عهد هشان برمیآید و دستشان به دهانشان
میرسد ،در کاهش مشکالت خانواد هها و
دانشآموزان محروم آستین همت باال بزنند.
امسال هم پویش عاطفهها از بیستم شهریور
شروع شده است و تا یازدهم مهر ادامه خواهد
داشت که کمکهای مومنانه و انساندوستانه
مردم عزیزمان را پذیرا خواهیم بود.
▪از چه طرق کمک کنیم؟

بــازگــردانــدن او به تحصیل به دلیل ضعف
معیشتی خانواده بسیار دشوار است.
▪غصه کمبود 100هزار تبلت

خوشبختانه کمیته امداد تا حدودی توانسته
است ،نیازهای اولیه 700هــزار دانشآموز
تــحــت پــوشــش خ ــود را تــامــیــن کــنــد؛ البته
عسکریان میگوید :ما بــرای امسال حدود
100هزار تبلت کسر داریم که امیدواریم مردم
عزیزمان در تهیه این تعداد به ما کمک کنند.
از عسکریان میپرسیم ،برآوردتان برای تهیه
یک تبلت چه مبلغی است ،که میگوید :اگر
بخواهیم یک دستگاه تبلت خوب و با کیفیت
تهیه کنیم ،حداقل  5میلیون تومان باید هزینه
کنیم منتها مردم میتوانند به میزان توانشان
کمک کنند.
▪غصه کیف و کفش و قلم و دفتر

نکته مهمی را ایــن مسئول اشــاره میکند:

مــتــاســفــانــه مــشــکــل بــــرای خـــانـــوادههـــا و
دانــشآمــوزان کمبضاعت ،گوشی و تبلت
نیست .اگر سال تحصیلی در نیمسال دوم
حضوری شود ،نیازهای پیشین آ نها شامل
کیف و کفش و لباس و نوشتافزار به جای خود
باقی است .درست است که به دلیل شرایط
کرونا ،اولویت ایــن دان ـشآمــوزان از کیف و
کفش به تبلت تغییر یافت اما دیگر نیازهای
آنها همچنان به قوت خود باقی است.
▪غصه جدیتر شدن مشکالت

«حتی خیلی از من و شما که کارمند و شاغل
هستیم ،گاهی در تامین نیازهای فرزندانمان
دچار مشکل میشویم» .این جملهای است که
عسکریان به آن اشاره میکند و ادامه میدهد:
متاسفانه مشکالت معیشتی طبقات محروم
به دالیل مختلف اقتصادی و بیماری کرونا
جدیتر و عمیقتر شده است .همه میدانیم
که بهخصوص امسال ،سال سختی از نظر

مــعــاون مــشــارک ـتهــای مــردمــی و مــعــاون
اداری و مالی کمیته ام ــداد میگوید :در
ایــن مــیــان کــمـکهــای نــقــدی خیلی حائز
اهمیت است .دو درگــاه پرداخت را معرفی
میکنم؛ خیلی از هموطنان عزیز ممکن
است از طریق کارت راحت باشند که شماره
کــارت  ۶۰۳۷۷۹۹۷۰۰۰۰۱۹۱۹یک
شماره کارت خیلی رند است که میتوان به
راحتی پرداخت کرد و شماره *۸۸۸۷#که
بــا شــمــارهگــیــری ایـــن عـــدد پــنــجــرهای بــاز
م ـیشــود کــه مـیتــوانــیــد بــا انــتــخــاب جشن
عاطفهها   کمکهای خود را واریز کنید.
عسکریان دربـــاره ایــن مــوضــوع کــه آیــا این
کــم ـکهــای مــردمــی فــقــط بـــرای کــودکــان
تحت پوشش کمیته هزینه میشود یا خیر؟
گفت:این کمکها فقط برای دانشآموزان
تحت پــوشــش کمیته امـــداد نیست و همه
دانــشآمــوزان میتوانند از آ نهــا استفاده
کنند .البته یکسری اولویتها را هم در نظر
گرفتیم ،مثال برای کودکان مناطق محروم
م ــرزی کــه تحت پــوشــش کمیته امـــداد هم
نیستند و محروماند ،با تجمیع این کمکها به
استانها تحویل داده میشود و استانها هم
به دانشآموزان این کمکها را میرسانند.

آموزش و پرورش:بازگشایی مدارس آرام وتدریجیخواهد بود
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت :امسال اجرای پروژه
مهر در هر استان به طور کامل به ادارات کل آموزش و پرورش استانها
سپرده شده است .استانها در چندسال اخیر ثابت کردهاند که به خوبی
از عهده انجام کار برمیآیند و امسال هم انتظار داریم مانند قبل در زمینه
اجــرای پــروژه مهر و بازگشایی مــدارس ،با کیفیت عمل کنند .کمرئی
گفت :بر اساس آمار  ۷۵درصد والدین با بازگشایی مدارس به صورت
حضوری موافق هستند و تنها  ۲۵درصد اعالم نارضایتی کردهاند که
باید با آموزشهای الزم ،از دغدغه خاطر آنها در بازگشایی مدارس ،کم
کنیم .معاون آموزش متوسطه شعار اصلی بازگشایی مدارس را «تدریجی

بودن آموزشهای حضوری و اقتضایی بودن آن» اعالم کرد و گفت :در
مفهوم کلیدی تدریجی بودن ،باید در بازگشایی مدارس به صورت آرام و
تدریجی عمل کنیم و بازگشایی را کامال در اختیار استان و منطقه ،با توجه
به شرایط قرار دهیم .البته در مدارس کم جمعیت که کالسهای زیر ۱۵
نفر داریم بازگشایی حضوری به صورت حتمی انجام خواهد شد ولی در
مدارسی که تعداد دانشآموزان باالتر از ۴۵۰نفر است ،باید با برنامهریزی
دقیق ،دانشآموزان در کالسهای درس حضور داشته باشند تا بتوانیم
با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی و مراقبت از سالمت دانشآموزان،
شاهد حضور آنها در مدارس باشیم.

5
گزیده

در شهرهای دارای
واکسیناسیون۲۴ساعته

منع تردد شبانه لغو شد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کــرونــا ،از لغو
محدودیتهای تــردد شبانه در شهرهایی که
واکسیناسیون شبانهروزی دارنــد ،خبر داد.
علیرضا رئیسی گفت :هر محدودیتی که ایجاد
میشود بــرای حفظ سالمت مــردم است و اگر
منع تــردد شبانه ایجاد شده بود بــرای این بود
که دورهمیها و به دنبال آن انتشار بیماری
صـــورت نــگــیــرد .االن بــا تــوجــه بــه بحث مهم
واکسیناسیون و سرعت آن و راهانــدازی مراکز
شبانهروزی ،ممنوعیت تردد برداشته میشود.
وی با تاکید بر اینکه عدم ممنوعیت به معنای
آزاد شــدن مهمانیها و شبنشینی نیست،
اظهار کرد :ممنوعیت شبانه را در شهرهایی که
واکسیناسیون شبانهروزی دارند ،برداشتیم،
ولی خواهش میکنم مردم شبها بیرون نروند
و تنها برای تزریق واکسن بیرون بروند.

قاضیزاده هاشمی
رسما رئیس بنیاد شهید شد

رئیسجمهور در حکمی «ســیــد امیرحسین
قـــاضـــیزاده هــاشــمــی» را بــه ســمــت «مــعــاون
رئیسجمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و
امور ایثارگران» منصوب کرد .به گزارش پایگاه
اطــاعرســانــی ریاستجمهوری ،قــاضـیزاده
هاشمی متولد  ۱۳۵۰شهرستان فریمان و
دانشآموخته دکتری تخصصی پزشکی (جراح
سر و گــردن) ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی و از جانبازان جنگ تحمیلی است
که سابقه  ۴دوره نمایندگی مجلس شــورای
اسالمی ،نایب رئیسی مجلس ،ریاست دانشگاه
علوم پزشکی سمنان و معاونت بهداشت و درمان
بنیاد جانبازان خراسان را در کارنامه مدیریتی
خود دارد.
ایــن خبر حاکی اســت ،در روزهـــای قبل خبر
انتصاب وی به این سمت منتشر شده بود که
به دنبال رای مجلس به استعفای قاضیزاده
از نمایندگی مجلس ،وی رسما عهد هدار این
مسئولیت شد.

وزیر ارتباطات:

هیچکس با راهاندازی شبکه ملی
اطالعات به دنبال قطع اینترنت
نیست
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه محور یترین
برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
چهارسال پیش رو ،تکمیل شبکه ملی اطالعات
است ،گفت :متأسفانه همچنان برخی در کشور،
شبکه ملی اطالعات را به معنای قطع دسترسی
به شبکه جهانی اینترنت میدانند .باید به اطالع
عموم مردم رساند که هیچکسی با راهاندازی و
تکمیل شبکه ملی اطالعات به دنبال قطع شبکه
جهانی اینترنت نیست.
زار عپ ــور در بخش دیگری با اشــاره به دغدغه
فعاالن بخش خصوصی نسبت به طرح «حمایت
از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای
مجازی» گفت :هیچکسی در کشور قائل به این
نیست که فضای مجازی باید رها باشد ،چون
همه زندگی مردم به این فضا گره خورده است و
پیگیری حقوق مردم در این فضا در شرایط فعلی
به صورت کامل امکانپذیر نیست .ولی نظاممند
کردن این فضا نباید منجر به ایجاد مشکل برای
کسب و کارها و مایه نگرانی عموم مردم شود.
بنابراین من نسبت به این طرح احساس نگرانی
نمیکنم چراکه معتقدم با تعامل خوب میان
مجلس ،دولت و همه فعاالن این حوزه ،میتوان
ضمن نظا ممند کــردن فضای مجازی کشور ،
دغدغههای فعاالن این بخش را هم برطرف کرد
و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر
فضای مجازی کشور شود.

