اجتماعی

یک شنبه  12اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۹رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۵۰

یک توئيت

بلومبرگ دیــروز در گزارشی نوشت:
غوطه ور شــدن هند در بحران کرونا
می تواند حرکت به سمت بهترشدن
وضعیت شیوع در جهان را تهدید کند.

یک عکس
ترتیل خوانی و تفسیر قرآن
در مسجد نصیرالملک شیراز

رسانه های جهان
رادیـــــو فــرانــســه:
شاخص مهم تعداد
مبتالیان به کرونا،
تنها نــشــاندهــنــده
بخش کمی از تعداد
واقعیمبتالیانبهکرونادرجهاناست
و مقایسه کشورها با یکدیگر در این
زمینه بهویژه مقایسه کشورهای فقیر
و ثروتمند باید با احتیاط انجام شود.
بیشترینآمارمرگومیرکروناطیهفته
اخیر مربوط به کشورهای هند ،برزیل،
آمریکا،کلمبیاوایرانبودهوبهاندازه10
درصد افزایش داشته و به بیش از 13
هزارمرگدرروزرسیدهاست.
یــــورونــــیــــوز :یــک
شــرکــت بریتانیایی
بــه ن ــام اکسیتک در
چــــارچــــوب بــرنــامــه
کــــاهــــش جــمــعــیــت
پشههایناقلاقدامبهاصالحژنتیکیاین
حشرهها و پخش آنها در ایالت فلوریدای
آمریکا کرده است؛ به گونهای که جنس
مادهآنهاپسازرهاشدندرمحیطهرگز
به بلوغ نمیرسند .در این روش ،پشهها
به طور ژنتیکی اصالح شدهاند تا هر پشه
ماده قبل از رسیدن به سن بلوغ و توانایی
تولیدمثل بمیرد .تعداد پشههای ماده
در هر نسل نصف میشود تا جایی که
جمعیتدرنهایتبهطورکاملازبینبرود.
دانشمندانگفتهاندکهآفتکشهابهطور
فزایندهای تاثیر خودشان را در برابر این
آفات از دست دادهاند و باید برای مقابله
باآنانبهروشهایجایگزین رویآورد.

بالتکلیفی۱۰ساله سند تحول !

گزیده

ایسپا نظرسنجی کرد

آیا تاکنون به آسیب دیدگان از
کرونا کمک کردهاید؟

 10سالپسازابالغسندتحولآموزشوپرورش،کارشناسانومسئوالنهمچنان
بهکندیاجرایآنانتقاددارندامامشاوروزیردرگفتوگوباخراسانازاقدامات
وزارتخانه  دفاعمیکند  

عبدالهی-قراربودبااجراییشدنش،نظامتعلیموتربیتکشورمان
درافق 1404مجهزبهتوانمندیهاییممتازوالهامبخشدرسطح
منطقهباشدودارایتعاملسازندهوموثربانظامهایتعلیموتربیتی
در سطح جهان .این بخشی از چشمانداز «سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش»استکه 10سالازابالغشمیگذرد؛اماآنچه
بیشازهمهدربارهاششنیدهایم،نقدهاوگالیههایمتعدددرباره
روند کند اجرای آن است .مهمترین انتقادها در این حوزه از سوی
رهبرمعظمانقالبمطرحشدهاست:
* مــن خ ــودم در بــدنـ ه آمـــوزش و پـــرورش حــضــور نــــدارم ،لکن
گزارشهایی به ما میرسد -در بسیاری از جاها اص ً
ال خبر ندارند
از این سند تح ّول( .شهریور ،99ارتباط تصویری با روسا و مدیران
آموزشوپرورش)
* سند تح ّول ،یک ریلگذاری است؛ سند تح ّول میتواند آموزش
و پرورش را به آن سرمنزل موردنظر برساند؛ ما باید کاری کنیم که
این اتّفاق بیفتد .خب گفتند ابالغ کردیم ،درست هم هست ابالغ
شده لکن ابــاغ کافی نیست ،ابــاغ قدم ا ّول اســت؛ باید کاری
کنیم که این سند مح ّقق بشود(.اردیبهشت ،98دیدار با معلمان
وفرهنگیان)
* آنطور که به من گزارش شده است ،تاکنون کمتر از ده درصد
از امکان تح ّقق این سند و از محتوای این سند ،تح ّقق پیدا کرده؛
درحالیکهچندسالیمیگذردازتصویباینسند.خیلیکمکار
شدهدراینزمینه؛بایدکاربشود.سندیکنوشت هرویکاغذاست؛
بایدتح ّققپیداکند(.اردیبهشت،97بیاناتدردانشگاهفرهنگیان)
▪وجود زاویه جدی در اجرای سند

برخی دیگر از کارشناسان و مسئوالن نیز گالیههایی را دراینباره
داشتهاند:
* پژوهش منتشرشده در فصلنامه علمی مطالعات راهبردی
سیاستگذاری عمومی(سال :)99از میان ۱۴بازیگر کلیدی در
اجرایاینسند،حداقلپنجبازیگرزاویهجدیبایکدیگرویاباسند
تحولدارند.بهگفتهپژوهشگراناینمطالعه؛«نتایجگویایشرایط
کامال نامتعادل حاکم میان بازیگران مرتبط با سند تحول است که
اجرایسندرادرآیندهبامخاطراتیمواجهمیکند».
* حجت االسالم «سعیدرضا عاملی» دبیر شورایعالی انقالب
فرهنگی :برداشت اجمالی چه به صورت کیفی و چه کمی از سند
موجودنیست.
* «محمدرضا عارف» ،عضو شورایعالی انقالب فرهنگی :پس
از 10سال از ابالغ سند تحول بنیادین ،معلم االن با معلم ده سال
گذشته چه فرقی دارد؟ در آموزش و پرورش چه اقدامی برای کتب
آموزش و پرورش شده است؟ کتب دهه  ۷۰و  ۸۰با کتب دهه ۹۰
چهفرقیدارد؟
*«سیدعلییزدیخواه»،عضوکمیسیونفرهنگیمجلس:میزان
اجرایسندقطع ًاکمتراز ۲۰درصدبودهاستوبایدبگوییمدراین

مناسبی برای آن تعیین شود .البته مددی این نکته را هم میگوید
که :مسئولیت ارزیابی اجرای سند تحول و تعیین میزان پیشرفت
آن ،برعهده شورایعالی انقالب فرهنگی است که باید با تعیین
شاخصهاومعیارهایمناسباینکارراانجامدهند.
▪ارزیابیهایساالنهموجوداست

اینکهوزارتآموزشوپرورشچهاقداماتیبرایاجرایسندداشته،
سوالی است که مددی در پاسخ به آن میگوید :وزارت آموزش و
پرورشطیاینسالهاخودراموظفبهاجرایسندتحولدانسته
و برنامههای متعددی را متناسب با راهکارهای سند اجرایی کرده
است.هماکنوننیزبرنامههایسال 1400منطبقبرراهکارهای
سندتحولتدوینشدهاستکهبهزودیباامضایوزیرمحترمابالغ
خواهد شد .وی میافزاید :وزارت آموزش و پرورش گزارش ساالنه
میزان پیشرفت برنامههای خود را ارائه و منتشر میکند اما اینکه
اجرایاینبرنامههاچقدربهتحققسندمنجرشده،موضوعیاست
کهبایدشورایعالیانقالبفرهنگیبهعنوانناظرکالنوشورای
عالی آموزش و پرورش به عنوان ناظر میانی درباره آن اظهارنظر
کنند.
زمینهناموفقعملشدهاست.
* «حسین حــــقوردی» ،عضو کمیسیون آم ــوزش و تحقیقات
مجلس :مسئوالن آموزشوپرورش مدعی اجرای سند هستند،
اما صاحبنظران دغدغهمند و دلسوز در اجراییشدن این سند
تردیددارند.
اینهافقطبخشیازنقدها،گالیههاوانتظاراتازسندمهمیاست
کهبهاذعاناکثرکارشناسان،رونداجرایآندرطول 10سالاخیر
بسیارکندبودهاست.
▪پیگیریخراسانازوزارتخانه

اما مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین،
نگاه دیگری به ماجرا دارد« .رضا مددی» در گفتوگو با خراسان
میگوید:سندتحولشاملیکسریسیاستهاوریلگذاریهابرای
نظام تعلیم و تربیت است که باید در قالب برخی برنامهها ،قوانین و

معتاداندراولویتدریافتواکسنکروناقرارگیرند
برخالف آنچــه اوایــل کرونا به شوخی گفته و ادعا
میشد ،اما حاال ستاد مبارزه با مواد مخدر از وزارت
بهداشتخواستهاستکهمعتادانرادراولویتتزریق
واکسن کروناقراردهد.مدیرکلدرمانستادمبارزهبا
موادمخدرگفتهاست:بهدلیلسیستمایمنیضعیف
معتادانازوزارتبهداشتخواستیمکهاینافرادرادر
اولویتدریافتواکسنقراردهد .رضاتویسرکانمنش
دیــروز دربــاره چرایی ایــن درخــواســت ،اظهار کرد:
معتادانبهدلیلاستفادهازموادمخدر،شرایطزندگی

▪رونداجراسرعتگرفتهاست

مشاور وزیر در پاسخ به این سوال که «ارزیابی خود وزارت آموزش و
پرورش از روند اجرای سند چگونه است؟» هم میگوید :با توجه به
زیرساختها ،سیاستگذاریها و قوانینی که در طول  4-5سال
اخیرمصوبواجراییشده،رونداجرایسندنسبتبهقبلسرعت
بیشتری گرفته است؛ اما موضوع مهم این است که تمام مسئولیت
اجرای این سند برعهده وزارت آموزش و پرورش نیست بلکه باید
همهدستگاههاونهادهایکشورازجملهدولتومجلسدراجرای
آنمشارکتداشتهباشند.
▪قانونجبرانخدمتمعلمانراتصویبکنیم

او فرا رسیدن هفته معلم را زمــان مناسبی بــرای اشــاره به یکی
از اهــداف سند میداند و میگوید :طبق بخشی از سند تحول
بنیادین ،نگاه کارمندگونه به معلمان باید برداشته شود و معلم به
عنوان یک شخصیت علمی و
فرهنگیدیدهشود.الزمهتحقق
این بخش از سند ،تصویب قانون
مشاور وزیر در سند تحول  :روند اجرای سند نسبت به قبل سرعت
جبرانخدمتویژهمعلماناست
بیشتری گرفته است؛ اما موضوع مهم این است که تمام مسئولیت
که آنها را از ذیل قانون مدیریت
نیست
اجرای این سند برعهده وزارت آموزش و پرورش
خدماتکشوریخارجکند.حاال
 10سالپسازابالغسندتحول
اقدامات اجرایی شود؛ بنابراین با توجه به اینکه مبنای محاسبات بنیادین آموزش و پرورش ،فاصله ما تا سال  1404و زمان تحقق
افراد مختلف برای ارزیابی این حوزه متفاوت است ،نمیتوان نگاه چشماندازش فقط 4سال است؛ روند کند اقدامات طی سالهای
درصدیبهمیزاناجراییشدنسندداشت،مگراینکهمعیارهای اخیر،احتمالتحققآنراکمیدشواروشایدغیرممکنکردهاست!

ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست کرد:

و تغذیهای که دارنــد ،دچــار ضعف سیستم ایمنی
هستندوافرادیکهسیستمایمنیشانضعیفباشد،
مستعد ابتال به ویروس کرونا هستند .وی با اشاره به
اینکهافرادیکهضعفسیستمایمنیدارند،بعداز
کادردرماندراولویتدریافتواکسنکروناهستند،
افــزود :از سوی دیگر بــرای اینکه زنجیره انتقال
ویروس را قطع کنیم ،باید تعداد زیادی از افراد را
واکسینهکنیم؛معتادانیکهجمعآوریمیشوندبعد
از  ۶ماه یا یکسال از مراکز رها میشوند و مجدد به
جامعهبرمیگردندوباتوجهبهاینکهشرایطزندگی
آنهامتفاوتاست،اگرواکسینهنشوندممکناست
بیماریراانتقالدهند،پسواکسیناسیوناینافراد
عالوهبرکمکبهخودآنهاکمکبهجامعهاست.

روندنزولیکرونادر ۱۵استان
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
خوشبختانه م ــردم ،اصــنــاف و بــازاریــان
بهخوبی همکاری کردند و آثار و شواهد آن،
این موضوع را نشان میدهد؛ بهطوریکه
در  ۲۵اســتــان کشور وضعیت بــه ثبات
رسیده و رونــد افــزایــش در حــال کاهش
است .همچنین در  ۱۵استان روند نزولی
شــروع شده است و در  ۱۰استان به اوج
بیماری رسیدیم و امیدواریم طی هفته
آینده به روند کاهشی آنها نزدیک شویم.
علیرضا رئیسی دیــروز در حاشیه جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کــرد:
 ۸۰درصد مــوارد شناساییشده در پیک
چــهــارم کــرونــا ،ویــروس انگلیسی است
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که با سرعت باالیی رو به افــزایــش است.
رئیسی با اشاره به اینکه در  ۶استان هنوز
رونــد نزولی طی نشده اســت ،گفت :نیاز
است در استانهای تهران ،البرز ،قزوین،
خراسان شمالی ،هرمزگان و سیستان و
بلوچستان مراقبتهای بیشتری انجام و
پروتکلهابادقترعایتشود.ایناستانها
به اوج بیماری نزدیک شدهاند و یک هفته
بعداگرپروتکلهابهخوبیرعایتشود،سیر
افزایشیابنده متوقف خواهد شد .وی با
تاکیدبراینکههماکنون ۱۹۸شهرکشوردر
وضعیتقرمزکروناییبهسرمیبرند،گفت:
 ۱۵۷شهردروضعیتنارنجی ۸۴،شهرزرد
و ۹شهرنیزدروضعیتآبیقراردارند.

طبق تازهترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران(ایسپا) ،از هر  ۱۰شهروند
باالی  ۱۸سال ۴ ،نفر به کسانی که طی تقریبا
یکسال اخیر بر اثر کرونا دچار مشکل شدهاند،
پول یا کاال کمک کردهاند .این مرکز در تشریح
نتایج این نظرسنجی گفته است :از شهروندان
باالی ۱۸سال کشور پرسیده شده است :از زمان
آغاز کرونا ،آیا پیش آمده است که شما به کسانی
که بر اثر شیوع کرونا دچار مشکل شدهاند ،پول
یا کاال کمک کرده باشید؟ که  ۴۰/۵درصد از
شهروندانپاسخمثبتدادند۳۶/۷.درصدگفتند
کهتوانمالیبرایکمکنداشتیمو۲۲/۴درصد
جــواب منفی دادنــد و کمک نکردند .ایــن خبر
حاکی اســت ،مرکز افکارسنجی دانشجویان
ایران(ایسپا)ایننظرسنجیراباجامعهآماریافراد
باالی ۱۸سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۷۳به
شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۸فروردین تا اول
اردیبهشت ۱۴۰۰اجراکردهاست.

ابالغ پرداخت وام ازدواج
 ۷۰میلیونی به بانکها
با ضمانت یارانه هم میتوان وام ازدواج را
دریافت کرد
بانک مرکزی با صــدور بخشنامهای پرداخت
تسهیالت قر ضالحسنه ازدواج  ۷۰میلیون
تومانی را بــه بانکها ابــاغ کــرد .بــه گــزارش
خراسان ،در بند اول این بخشنامه آمده است :به
منظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایــران مکلف است از محل
پسانداز و جــاری قر ضالحسنه نظام بانکی،
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی
که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از یکم فروردین
ســال  ۹۷اســت و تاکنون تسهیالت ازدواج
دریافت نکرد هاند با اولویت نخست پرداخت
کند .تسهیالت قر ضالحسنه ازدواج بــرای
هر یک از زو جهــا در ســال  ۱۴۰۰برابر ۷۰۰
میلیون ریال و با دوره بازپرداخت  ۱۰ساله است.
همچنین در بند دوم این بخشنامه آمده است :به
منظور کاهش سن ازدواج ،بانک مرکزی موظف
اســت تسهیالت قر ضالحسنه ازدواج بــرای
زوجهای زیر  ۲۵سال و زوجههای زیر  ۲۳سال
واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف
یکمیلیارد ریال افزایش دهد .بانکها باید برای
ضمانت صرف ًا یکی از سه مورد اعتبارسنجی ،یا
یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه
هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

روسیه به تعهداتش برای تأمین
واکسن ایران عمل نکرد
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت :روسیه به
تعهداتشبرایتامینواکسنعملنکردهومرزهای
هندهمبستهاستوسرنوشتتحویل۶۰میلیون
دوزواکسنروسیهمتاپاییزمبهماست .محمدی
بههمشهریگفت«:بهدلیلحجمباالیسفارشها
و اینکه هنوز تعهدات قبلی از سوی طرف روسی
محققنشدهاستهماکنونازسویسازمانغذاو
داروبرایشرکتهایخصوصیمعرفینامهصادر
نمیشود؛بنابراینممنوعیتوارداتاینواکسنها
ازسمتشرکتهایخصوصیمطرحنیست».

خسارت ماهانه  ۱۰۰میلیاردی
شهرداری تهران از کرونا
شــهــردار تهران دربـــاره میزان خسارت ماهانه
شهرداری تهران از کرونا گفت :برآوردهای اولیه
ما نشان میدهد که ماهانه ۱۰۰میلیارد تومان به
دلیل کرونا هزینه کرده یا کرونا موجب عدمالنفع
ماازامکاناتشهرداریشدهاست.پیروزحناچیبا
اشارهبهمواردعدمالنفعشهرداریبهدلیلشیوع
کرونابابیاناینکه ۹۰۰مجموعهورزشیمتعلق
به شهرداری تهران است که در این ایام تعطیل
هستند ،افــزود :متروی تهران در شرایط عادی
همچونروزهایقبلازسالنو،تعدادمسافرانش
از یکمیلیون نفر افزایش نیافت ،در حالی که
ظرفیتعادیمتروپوششحدوددومیلیونو۲۰۰
هزار سفر در روز است و اتوبوسرانی نیز وضعیت
مشابه داشت و در اوج آزادشدن همه فعالیتها با
یکمیلیوننفرمسافر،فعالیتمیکرد.

