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۲۵ فوتی و ۱۹۶۱ مبتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز یکهزار و ۹۶۱ بیمار کووید - ۱۹ 
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه در این بازه زمانی ۲۵ بیمار نیز جان خود را 
از دســت دادند.به گزارش ایســنا، از روز ۲۰ دی ماه تا روز ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۹۶۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۲۹۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۹۸ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 
۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۳۱ هزار و ۹۴۰ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۲۱ دی ماه ۶ میلیون ۵۴ هزار 
و ۶۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.یک هزار و 
۶۱۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۲۱ دی ماه ۴۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۲۶۵ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

شرایط صدور کارت واکسن برای کسانی که خارج از 
کشور واکسینه شدند

رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگری با واکسن وزارت بهداشت، شرایط صدور 
کارت واکســن برای کسانی که خارج از کشور واکسینه شدند را تشریح کرد.دکتر 
محســن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، درباره صدور کارت واکسن برای کسانی که 
خارج از کشور واکسن تزریق کرده اند، گفت: شیوه نامه ای در این زمینه تهیه شده 
و به دانشــگاه های علوم پزشکی کشور ابالغ شــد که به موجب آن افرادی که در 
نوبت یا نوبت هایی معتبر خارج از کشــور واکسن دریافت کردند و مدارک معتبر 
دارند، می توانند با در دســت داشــتن این مدارک و مدارک سفر خود به معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر خود مراجعه کرده و فرم مشخصی را پر کنند.
وی افزود: این فرم به تایید معاونت بهداشت دانشگاه مربوطه می رسد و سپس به 
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال می شود و ثبت سابقه 
واکسیناسیون فرد در سامانه انجام می شــود و می تواند کارت واکسن داخلی هم 
دریافت کند.او اظهار کرد: هر واکســنی که در کشور خارجی تزریق شود، مشکلی 
ندارد. بحث فعلی این اســت که افرادی که واکســن غیرقانونی یا قاچاق در داخل 
کشور تزریق کردند و یا اصال ادعا می کنند خارج از کشور واکسن زدند اما مدرک 
معتبری برای اثبات این امر ندارند، اکنون خواهان دریافت کارت واکسن هستند که 

به این افراد کارت واکسن داخلی تعلق نمی گیرد.

اعالم جدیدترین آمار واکسیناسیون دانش آموزی
وزارت آمــوزش و پرورش اعالم کرد که تا کنون ۸۵ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ 
ساله دز اول واکسن کرونا و ۷۲ درصد دز دوم واکسن خود را نیز دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا، طبق اطالعات اعالمی از شبکه شاد - کانال اطالع رسانی مراقبین 
سالمت مدارس- جمعیت کل دانش آموزان مشمول ۱۲ تا ۱۸ ساله، شش میلیون 
و ۵۰۳ هزار و ۲۵۸ نفر است. پوشش نوبت اول در کل جمعیت ۸۵ درصد و پوشش 
کامل واکسیناسیون در کل جمعیت ۷۲ درصد است.بر این اساس تعداد تزریق دز 
اول واکسن در جمعیت دانش آموزی پنج میلیون و ۵۱۷ هزار و ۹۰۷ و تعداد تزریق 
دز دوم چهــار میلیون و ۷۰۰ هزار و ۸۲۰ مورد اســت و مجموع تزریق دو دز به 
۱۰ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۲۷ رســیده است.مطابق میزان پوشش واکسیناسیون 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله، تا ۱۵ دی ماه، استان مازندران با ۸۴ درصد بیشترین 

پوشش و استان قم با ۴۶ درصد کمترین پوشش دز دوم را دارند.

گالیه عضو شورای شهر تهران
 به عدم شارژ کارت بلیت خبرنگاران

رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از عدم شارژ کارت بلیت خبرنگاران گالیه 
کرد.به گزارش ایسنا، سوده نجفی صبح دیروز در جلسه شورای شهر تهران در تذکر 
پیش از دستور خود با بیان این که شورای شهر در قالب مصوبه کاهش آلودگی هوا 
در محدوده مرکزی شهر به شهرداری اجازه داده که به خبرنگاران فاقد خودرو کارت 
بلیت الکترونیک یک ساله بدهد، اظهار کرد: به تازگی گزارشات و مراجعاتی داشتیم 
که عنوان کردند متاســفانه خبرنگارانی که برای شارژ کارت بلیت به مترو مراجعه 
کرده اند به آنها گفته شده که این طرح لغو شده است و شارژ مجدد انجام نمی شود.
وی اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا تسهیالت ناچیز را از خبرنگاران دریغ کردیم 

و از شهردار می خواهم که کارت بلیت رایگان به خبرنگاران ارائه کند.

تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
 بر لزوم تعیین تکلیف پروژه احداث پارکینگ فرهنگ

معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران، ضمن بازدیــد از روند احداث پارکینگ 
طبقاتی میدان فرهنگ واقع در پهنه شــرقی اراضی عباس آباد، آخرین وضعیت 
اجرایــی این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد.به گزارش پایگاه خبری معاونت فنی و 
عمرانی شــهرداری تهران، عباس شعبانی در جریان این بازدید میدانی با اشاره به 
ســطح قابل توجه مراجعات شهروندان به مراکز فرهنگی موجود در اراضی عباس 
آباد، یادآور شــد: از آنجا که تکمیل و راه اندازی پارکینگ طبقاتی میدان فرهنگ، 
امکان مراجعه کم دردســر شــهروندان به کتابخانه ملی، باغ مــوزه دفاع مقدس، 
فرهنگستان های علوم و مجموعه باغ کتاب را فراهم خواهد ساخت، باید به سرعت 
در دستورکار سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران قرار گیرد.به گفته معاون فنی 
و عمرانی شهرداری تهران، پروژه احداث پارکینگ طبقاتی میدان فرهنگ با ظرفیت 
پذیرش ۲۳۰۰ دستگاه خودرو در زمینی به مساحت ۳۴ هزار متر مربع و زیربنای 
۱۳۵ هــزار مترمربع در حال اجرا بوده و پس از تکمیــل و راه اندازی، به یکی از 
بزرگترین پارکینگ های طبقاتی کشور تبدیل خواهد شد.در جریان بازدید میدانی 
از پارکینگ طبقاتی میدان فرهنگ، »ســید مجتبی شفیعی« معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران، »هادی حق بین« مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، 
»سید محمدحسین حجازی« مدیرعامل شــرکت نوسازی عباس آباد و »حمید 
جوانی« شهردار منطقه ۳ نیز حضور داشتند. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 
در ادامه، آخرین وضعیت اجرایی پروژه های احداث پایگاه مدیریت بحران منطقه 
۱۸، پایگاه مدیریت بحران منطقه ۱۳ و پارکینگ طبقاتی امیرکبیر در منطقه ۱۴ را 

ارزیابی و تدابیری در جهت تسریع اقدامات اجرایی این پروژه ها اتخاذ کرد.

اخبار کوتاه

نوجوانان و برنامه ریزی درسی
سرهنگ خسروی*

دوره نوجوانی حد فاصل کودکی و بزرگسالی است، دوره گذرایی است که استقالل 
در فرد رشد می کند و مشغله فکری در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و 
هنری، در فرد ایجاد می شــود. در این دوره مسایل تحصیلی، روابط بین فردی و 
خانوادگی و هیجانی پیچیده تر اســت. بیشتر نوجوانان دوره نوجوانی را به خوبی 
طی می کنند ولی برخی دچار مشکل های عاطفی، تحصیلی، روابط بین فردی و 
خانوادگی یا حتی دچار مشــکل های روان شناختی می شوند.پدرومادر بدانند که 
فرزند آنها دیگر کودک نیست که بتوانند با زور او را مجبور به درس خواندن کنند 
زیرا کودک چند سال پیش آنها به نوجوان تبدیل شده است. والدین از باید ونبایدها 
بپرهیزند بلکه سعی کنند در محیط دوستانه و مشارکت نوجوان در تصمیم گیری 
مدیریت درس خواندن را ایجاد کنند.در دوره نوجوانی توجه به خود بیشتر می شود، 
ارتباط با همســاالن و خود را در آینه نگاه دیگری دیدن شدیدتر و این موضوع به 
خصوص در رابطه با جنس مخالف بیشــتر است. در این دوره عالقه مند شدن یا 
حتی همانندسازی با هنرپیشه ها، قهرمانان ورزشی و توجه به مد روز بیشتر است 
و در موارد بیمارگونه خود را به شکل آنها درآوردن و حتی خالکوبی نام آنها بیشتر 
دیده می شــود. نوجوان در این سن احساس استقالل دارد، تمایل به خودمختاری 
نشان می دهد و گاهی در برخی موارد از قوانین مدرسه و خانواده سرپیچی می کند 
و مبــارزه منفی به صورت عدم تبعیــت و درس نخواندن یا بیش از اندازه به بازی 
پرداختن در وی بیشتر و گاهی در موارد بیمارگونه قلدرمآب می شود. در مجموع در 
دوره نوجوانی مشغله های فکری در زمینه های مختلف چه عاطفی و چه هیجانی 
چه خیالبافی در مورد آینده بیشتر است که روی درس و مطالعه آنها اثر می گذارد.

ســعی شود اتاق مطالعه نوجوان مستقل باشــد و در مواردی که امکان اتاق مجزا 
فراهم نیست یک محدوده مشخصی را به عنوان حریم خصوصی وی در نظر گیرند 
)مانند کمد یا میزمطالعه(.بیش از اندازه به وی سرکشــی نکنند و از گفتن الفاظ 
تحقیر کننده مانند اینکه تو تنبل هستی یا با این طرز درس خواندن به هیچ کجا 
نخواهی رسید خودداری کنند.به وسایل یا محیط خصوصی وی کمتر دست زده 

شود ولی به صورت غیرمستقیم روی رفتار وی نظارت وجود داشته باشد.
*معاونت اجتماعی کالنتری ۱۱۰ شهدا

نگاه
هشداِر بروز پیک ششم کرونا در کشور 

 ُامیکرون خفیف نیست

تا زمان تاسیس سامانه اردویی

هرگونه بازدید خارج از مدرسه فاقد وجاهت قانونی است

ایراد فرمانداری تهران به مصوبه انتقال نمایشگاه بین المللی به شهر آفتاب

اجرای یک قانون در انتظار تصویب مجلسی ها

منع مدرسه داری مسئوالن کشوری

انتقاد عضو شورای شهر از پست های »من در آوردی« در شهرداری تهران

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن 
تشریح چرایی گرفتاری کشورهای اروپایی در 
پیک جدید با سویه اُمیکرون و همچنین خطر 
واکسن نزده ها در ایجاد پیک ششم در کشور، 
گفــت: بر خالف تصور ایجاد شــده،  اُمیکرون 
می تواند سنین باال را هم گرفتار کرده و حتی 
منجر به بستری در آی ســی یو و مرگ شود.

دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره خطر جمعیت واکســن نزده در کشور 
برای بروز پیک ششم کرونا در کشور که گفته 
می شود، جمعیتی هشــت میلیونی را شامل 
می شــود، گفت: افرادی که واکســن تزریق 
نکرده اند، هم احتمال گرفتاری خودشــان و 
هم احتمال گرفتاری خانواده هایشــان وجود 
دارد. در عین حال این احتمال وجود دارد که 
در صــورت گرفتاری این افراد، منجر به ایجاد 
چرخه ویــروس در جامعه شــوند و احتمال 
انتشــار ویروس در جامعه از سوی آنها بسیار 
زیاد اســت. بر همین اســاس توصیه ما این 
اســت که حتما واکسیناسیون را در این افراد 
انجام دهیم. به خصوص اینکه واکسیناسیون 
بــه میزان بــاال، منجر به کند شــدن چرخه 
ویروس در جامعه و تا حــدود زیادی کنترل 

پاندمی می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از علت هایی 
که در کل دنیا یا در جامعه جهانی در کنترل 
پاندمی کرونــا معضــل داریم،  این اســت که 
یکســری از کشــورها به ویژه کشــورهایی 
که از نظــر اقتصادی ضعیف هســتند مانند 
کشــورهای آفریقایی و... به میزان کم واکسن 
تزریــق کرده اند. به عنوان مثال کشــورهایی 
که واکسیناســیون در آن ها به میزان بســیار 
کمی مثال یک درصد یا ۱۰ درصد انجام شده 
اســت. جالب اینجاست که چرخه ویروس در 
داخل این کشــورها منجر به ایجاد پاندمی در 
کل جامعه جهانی می شــود. بــه عنوان مثال 
سویه دلتا یا اُمیکرون از کشورهایی آمدند که 
میزان انجام واکسیناســیون در آن ها کم بود 
و این موضوع باعث شــد کــه چرخه ویروس 
در داخل آن کشورها افزایش یابد و وقتی که 

این افزایش انجام شود و ماندگاری ویروس در 
جامعه ای زیاد شــود، منجر به جهش ویروس 
می شود. در برخی مواقع هم جهش ویروس به 
سمت وحشی تر شدن ویروس اتفاق می افتد و 
همین باعث می شــود که ویروس جهش یافته 
که قدرت بیشتری دارد از آن جوامع به جوامع 
دیگر گسترش یافته و باعث تشدید پاندمی یا 
پیک در کشــورهای مختلف شــود. حال این 
اتفاق درباره یک جامعــه و افرادی که در آن 
جامعه واکسیناســیون را انجام نمی دهند، هم 
برای خودشــان و هم بــرای جامعه ای که در 
آن زندگی می کنند و هم برای جامعه جهانی 
می تواند خطر آفرین باشــند. بر همین اساس 
تاکید ما بر انجام واکسیناســیون بسیار زیاد 
اســت.وی گفت: البته در کشور ما تعداد افراد 
واکسن نزده نسبت به کل جامعه زیاد نیست، 
امــا همین تعــداد کم هــم می تواند خودش 
منشاء چرخش ویروس و گرفتاری افراد دیگر 
جامعه و ایجاد پیک های بعدی باشد. در عین 
حال ایجاد محدودیت اجتماعی برای افرادی 
که واکسن تزریق نکرده اند، موضوعی اجرایی 
است، اما ما در کمیته علمی اعالم می کنیم که 
افرادی که واکســن تزریق نکرده اند هم برای 

خودشان، هم برای خانواده هایشان و هم برای 
جامعه شان می توانند خطرناک باشند.

جماعتــی تاکید کرد: در عین حال باید توجه 
کــرد اینکه بگوییم با تزریق دو دز واکســن،   
دیگر نیازی به رعایت پروتکل ها وجود ندارد، 
ساده انگاری محســوب می شود، بلکه پروتکل 
های بهداشــتی حتما باید رعایت شــوند. در 
کشورهایی مانند کشورهای اروپایی و آمریکا 
که مجددا شــاهد پیک بیماری بــا اُمیکرون 
هســتیم،   بحث عــدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی یکی از عواملی بود کــه منجر به 
پیــک مجدد بــود. دومین موضوعــی که در 
آن کشــورها وجود داشت، این بود که فاصله 
بین دز دوم تا ایجاد اُمیکرون بســیار زیاد بود 
و بیش از شــش تا هشــت ماه فاصله بود که 
منجر شد که ســطح آنتی بادی کاهش یافته 
و با توجه به افزایش ســرایت پذیری ویروس 
منجر به گرفتاری افراد شــد. ســومین دلیل 
هم عــدم وجود محدودیت های اجتماعی بود. 
به طوری که در ورزشــگاه ها و سینماها و ... 
شــاهد بودیم که حتی افراد ماسک هم نزدند 
و کنــار هم به تعداد زیاد نشســته اند. همین 
اتفاق نشــان می دهد که انجــام این اقدامات 

در کنترل بیماری بســیار حائز اهمیت است 
و در صورت عدم رعات، می تواند عواملی برای 
ایجــاد پیک های جدید، ســویه های جدید و 
پیک های ناشی از آن شود. موضوع دیگری که 
به ویژه در کشورهای اروپایی مطرح بود، این 
بود که واکسیناســیون سنین ۱۲ تا ۱۳ سال 
را اصال آغــاز نکرده بودند که باتوجه به اینکه 
افراد این سنین منبع وسیعی برای ایجاد پیک 
بودند، این عامل هم منجــر به بروز پیک در 

این کشورها شد.
وی دربــاره تصور غالــب در جامعه مبنی بر 
خفیف بودن اُمیکرون، گفت: این ساده انگاری 
اســت که فکر کنیم اُمیکرون خفیف است و 
بنابراین همــه چیز را رها کنیــم. اکنون در 
بسیاری از کشــورها تعداد بستری های ناشی 
از ابتال به اُمیکرون بــه میزان زیادی افزایش 
یافته اســت و میزان مرگ ومیــر هم افزایش 
یافته است. بنابراین باتوجه به اینکه اُمیکرون 
ســرایت زایی باالیی دارد و تعداد افراد زیادی 
درگیــر می شــوند،  همین تعــداد زیاد باعث 
می شــود که حتی اگر درصد بستری شان هم 
نسبت به دلتا کمتر باشــد، اما از آنجایی که 
سرایت زایی بســیار زیاد است و تعداد زیادی 

از افراد گرفتار می شوند، به همین دلیل تعداد 
بستری ها می تواند خیلی بیشتر باشد و تعداد 

مرگ ومیر هم افزایش یابد.
جماعتــی تاکید کرد: در حال حاضر در ایران 
هم بســتری ناشــی از اُمیکرون داشــته ایم. 
بســیاری از بیمارانی که اکنون بستری شدند 
و دارند بررســی می شوند و حتی در آی سی 
یو هستند، مبتال به اُمیکرون هستند. بنابراین 
نباید با ســاده انگاری فکر کنیم که اُمیکرون 
فقــط منجر به یک بیماری خفیف می شــود. 
شاید یکی از عللی که منجر به بروز این ابهام 
شده، این اســت که تعداد افرادی که گرفتار 
می شوند، تعدادی شــان در سنین ۲۰ تا ۴۰ 
ساله اند که ایمنی خوبی دارند و واکسن زدند 
و شــاید خیلی عالمت نداشــته باشند. با این 
حــال می دانیم که اُمیکرون می تواند ســنین 
دیگر را هــم گرفتار کرده و حتــی منجر به 
بســتری در آی ســی یو و خدایی نکرده مرگ 
شود.جماعتی درباره وضعیت افزایش اُمیکرون 
در کشور نیز گفت: طبق گزارش ها تقریبا ۲۷ 
درصد از کل تســت هایی که در هفته گذشته 
انجام شــده، مربوط به امیکرون بوده اســت. 
این افزایــش زیاد با توجه بــه اینکه ویروس 
اُمیکرون از نظر ماهیتی سرایت زایی بیشتری 
دارد و سه برابر دلتا ســرایت پذیری داشته و 
هر یــک نفر مبتال به اُمیکــرون می تواند ۱۰ 
نفر را مبتال کند، نشــان می دهد که اهمیت 
موضوع بسیار زیاد است. وقتی در عرض یک 
هفته اینقــدر افزایش یافته، می تواند در چند 
هفته دیگر به پیک خودش برســد. باتوجه به 
اینکــه پیش بینی ما این اســت که طی چند 
هفته آینده احتماال بــا پیک اُمیکرون مواجه 
باشــیم،  بنابراین پیشــنهاد کمیته علمی این 
اســت که مدارس، دانشگاه ها و مجامع اعم از 
کنسرت و ... حداقل تا چند هفته آینده، برای 
بازگشایی شان تعجیل نشود و بعد از این چند 
هفته ارزیابی کنیم و با این اقدامات، همچنین 
با رعایت پروتکل ها و تکمیل واکسیناسیون و 
تزریق دز سوم واکسن، از ایجاد پیک اُمیکرون 

در کشور تا حد زیادی پیشگیری کنیم.

مدیــرکل فرهنگی و هنری وزارت آمــوزش و پرورش با 
اشــاره به تالش برای راه اندازی ســامانه اردویی گفت: تا 
زمانی که سامانه راه اندازی نشود، هرگونه بازدیدی خارج 
از مدرســه، وجاهت قانونی ندارد. نمی توانیم در شــرایط 
موجود که ســامانه اردویی نداریــم، اردو برگزار کنیم.به 
گزارش ایسنا، علی رمضانی در نخستین جشنواره تجارب 
و ایده های برتر اردویی و اردوگاهی با اشاره به اینکه پس 
از ورودم به این حوزه، شناســایی دغدغه ها در دستورکار 
قــرار گرفت و دریافتیم که با چالش هایی در زمینه اردوها 
و اردوگاه ها روبه رو هستیم اظهار کرد: اقداماتی برای رفع 
این چالش ها آغاز شــد و اولین گان در این حوزه، تدوین 
آییــن نامه اردوها بود.وی افزود: تا قبل از ســال ۹۶ هیچ 
آیین نامــه ای در حوزه اردو نداشــتیم. آیین نامه اردوها 
آماده و بــه تأیید رئیس جمهوِر وقت رســید. پس از آن 
کارگروهی با حضور اردوگزاران کشــوری تشکیل و پس 
از یک ســال دســتورالعمل جامعی در زمینه اردوها تهیه 
و به اســتان ها ابالغ شد.مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه دستورالعملی نداریم 
که در دو مرکز قانوگذاری تصویب شده باشد گفت: آیین 
نامه  اردوها در شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین 
کمیسیون ایمنی راه ها تصوب شد و دستگاه های ذیربط از 
جمله اورژانــس، هالل احمر و غیره درباره آن نظر دادند.
رمضانی با اشــاره به تالش برای راه اندازی سامانه اردویی 
گفت: تا زمانی که ســامانه راه اندازی نشود، هربازدیدی 
خارج از مدرســه، وجاهت قانونی نــدارد. نمی توانیم در 
شرایط موجود که سامانه اردویی نداریم، اردو برگزار کنیم. 
همه کمک کنند تا ســامانه سریع راه اندازی شود، زیرا به 
شــکل قانون در آمده اســت.وی افزود: حوزه اردوگاه در 

وزارتخانه، مسئولی مشخص نداشت؛ نه نوسازی مدارس، 
نــه نیروی انســانی و چــه بخش های دیگــر، هیچ کس 
پاســخگو نبود. در نهایت با اقدامات انجام شده، اساسنامه 
اردوگاه ها آماده و به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش 
رســید و برای دکتر رئیسی نیز ارســال شد و ایشان هم 
کمک کرد تا در ســریعترین زمان ممکن تصویب شــود.
وی بــا بیان اینکه تالش کردیم تا دغدغه ها و چالش ها را 
احصاء کنیم و جشنواره تجارب اردویی با مشارکت خوب 
اســتان ها برگزار شد و امید است از این تجارب اردوگاهی 
بتوانیم در تدوین شــش دستورالعمل مربوط به اساسنامه 
در حوزه های نیروی انســانی، مالی و .... اســتفاده کنیم 
گفت: اقدامات مربوط به آماده ســازی دستورالعمل ها در 
حال انجام اســت. بر این اساس اردوگاه ها تبدیل به پارک 

علم و فناوری می شوند.  
شرایط برگزاری اردوهای دانش آموزی

مشاور وزیر آموزش وپرورش ضمن اعالم شرایط برگزاری 
اردوهای دانش آموزی گفت: الزم است اردوها هدفمند و 
منطبق با اهداف دوره های تحصیلی باشند.به گزارش ایسنا، 
علیرضا کاظمی در نخســتین جشنواره تجارب و ایده های 
برتر اردویی و اردوگاهی با بیان اینکه جای این جشــنواره 
با این موضوع خالی بود، زیرا اهمیت بســیاری دارد اظهار 
کرد: ســند تحول بنیادین برای آنکــه دانش آموزان را به 
اهدافی که طراحی کرده نزدیک کند، ایجاد موقعیت های 
تربیتی و یادگیری است.وی افزود: هدف غایی سندتحول 
بنیادین، قرب الهی و حیات طیبه و تربیت در ساحت های 
شش گانه اســت.کاظمی با بیان اینکه اگر بخواهیم اهداف 
تربیتی به معنای نهادینه شــدن ارزش ها در وجود دانش 
آموزان، محقق شــود بایــد موقعیت هــای تربیتی ایجاد 

کنیــم، گفت: هیچ موقعیت تربیتی برای بچه ها ماندگارتر 
و اثرگذارتر از اردو نیســت. وقتــی به دوران دانش آموزی 
برمی گــردم شــاید تنهــا چیزهایی که در ذهنــم مانده 
اردوهایی است که با همکالســی هایم رفته ام.مشاور وزیر 
آموزش وپرورش تاکید کرد که آموزه های پیدا و پنهانی در 
اردو و در مراوده با مربی و دیگر دانش آموزان وجود دارد 
که همگی ماندنی و لذت بخش هســتند. برگزاری ادروها 
از این منظر بســیار اهمیت دارند.وی با اشــاره به اینکه 
جایگاه اردو از منظر سند تحول بنیادین به عنوان موقعیت 
تربیتی رشد دهنده مطرح است گفت: دامنه اردوها وسیع 
اســت که می تواند از بازدید از یک کارخانه شــروع شود 
تا به بازدید از میدان رزم تحت عنوان راهیان نور برســد 
که فوق العاده موثر اســت. می توان بــا برنامه ریزی هایی 
در حوزه های مختلف و در ســاحت های تربیتی مختلف، 
اردوهای خوبی برگزار کرد.کاظمی افزود: به این مجموعه 
ارزشــمند تربیتی در فضای کنونی تعلیم و تربیت کمتر 
توجه می شود که یک دلیل آن آموزش زدگی نظام تعلیم 
و تربیت است. حتماً باید در دوره جدید به حوزه فرهنگی، 
تربیتی و اردویی بیشــتر توجه شــود زیرا می تواند ما را 
به اهداف ســند تحول نزدیک کند. مشــاور وزیر آموزش  
و پرورش شــرایطی را نیز برای برگزاری اردوها برشمرد و 
گفت: شرط اول این است که اردوها هدفمند و منطبق با 
اهداف دوره های تحصیلی باشــند. باید برای هر اردو یک 
برنامه مبتنی بر اهداف طراحی و تبدیل به یک چارچوب 
و دستورالعمل شود. شرط دوم فراهم آوردن زیرساخت ها 
و الزامات اســت که  تاکنون محقق نبوده است. اقداماتی 
برای برگــزاری اردوهای ایمن انجام شــده، اما در طرح 
جامع اردویی بایــد خالءهای قانونی دیده و رفع شــود.

وی اضافه کــرد: نکته دیگر که باید در دســتور کار قرار 
بگیرد این اســت که رخداد جشــنواره تجارب اردویی به 
عنوان فرصت ارزشمندی درنظر گرفته شده و یک هیئت 
اندیشــه ورز قوی شــکل بگیرد که به تعالی و تکامل این 
مجموعه کمک کند و بخش هایی از این خالءها را پرکند. 
معاونت پرورشی جدید باید به رویکرد نظام تعلیم و تربیت 
نســبت به زیست بوم جدید توجه داشــته باشد. شکل و 
شــمایل اردوها در زیســت بوم جدید چگونه باید باشد؟ 
چرا اردوهــای مجازی طراحــی نمی کنیم؟کاظمی افزود: 
یکی از مهمترین محورهای اردوهای ما در شرایط جدید 
باید شــکل گیری، طراحــی و اجرای اردوهــا در فضای 
مجازی باشــد. در این اردوها بایــد گفتمان، بازی، درس 
و آموزش داشــته باشیم.مشــاور وزیر آموزش وپرورش به 
وضعیت اردوگاه های دانش آموزی نیز اشــاره کرد و گفت: 
آیــا اردوگاه های ما امروز از جذابیت های الزم برای حضور 
دانش آموزان برخوردارند؟ ما میگوییم ندارند. اگر مدرسه 
در خیابان کارگر تهران قرار باشــد دانش آموزانش را اردو 
ببرد بــه اردوگاه باهنر می برد یا پارک الله؟ من می گویم 
پارک الله بهتر اســت، سرسبزتر است و امکانات بیشتری 
دارد.وی ادامه داد: باید در اردوگاهها بسیار کار کنیم. آن 
نگاه فضای ســبزی را نسبت به اردوگاهها نداشته باشیم، 
همچنین نگاه ما نباید صرفاً اردویی و تفریحی باشــد. ما 
باید ســاختار اردوگاه ها را اصــالح و آنها را به کانون های 
آمــوزش و تربیت در ســاحت های مختلف تربیتی تبدیل 
کنیم. می توانیم در داخــل اردوگاه ها پارک های مختلفی 
از پــارک علم  و فناوری گرفته تا پارک هایی برای تربیت 
ســاحت های مذهبی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کنیم. 

آن هم با امکاناتی که هیچ کجای تهران پیدا نشود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران از ایــراد فرمانداری تهــران به مصوبه 
انتقال نمایشــگاه بین المللی به شــهر آفتاب 

خبر داد.
به گزارش ایســنا، ناصر امانی صبح دیروز در 
جلســه شورای شــهر تهران در تذکر پیش از 
دســتور خود با ارائه گزارشی از هیات تطبیق 
فرمانداری گفت: در این هیات با کلیات مصوبه 
تعارض منافع موافقت شــد، امــا نماینده قوه 
قضاییه نظرش براین بود که در رابطه با ارتقاء 
پســت افراد در صورت داشتن شرایط قانونی 
و احــراز طبقه بنــدی با نظارت شــورا ارتقاء 
یابند تا مبادا حق شــان ضایع شود چرا که اگر 
افراد حس کنند که حق شــان ضایع می شود 

می توانند بــا حکم دیوان عدالــت اداری این 
مصوبــه را لغو کنند اما در مورد اســتخدام و 
جذب نیرو از این مصوبه استقبال کردند.وی با 
بیان این که هیات تطبیق در مورد مصوبه شورا 
مبنی بر انتقال نمایشــگاه بین المللی از تهران 
به شهر آفتاب واکنش نشان داد و می خواستند 
این مصوبــه را رد کنند، اظهار کرد: آنها اعالم 
کردند که نمایشــگاه بین المللی یک شــرکت 
بین المللی اســت که مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی دارد و شورای شــهر نمی تواند برای 
آن تعیین تکلیف کند و هر تصمیمی در مورد 
این شرکت بین المللی باید توسط مجلس اخذ 
شــود و شورای شــهر باید با هماهنگی هیات 
مدیره این شــرکت تصمیم گیری شود.امانی با 

اشاره به بازدید اخیرش از شرکت بهره برداری 
متروی تهران، گفت: اخیرا از پایانه چهار و پنج 
مترو بازدید کردم و در گفت وگو با کارکنان و 
مدیران میانی ۱۱ مشکل اساسی آنها را احصاء 
کردم که به اطالع شــهردار تهران می رسانم و 
ما فکر می کردیم که انبارها از تجهیزات خالی 
شده اســت اما گویا مشــکالت منابع انسانی 
شدیدتر است و باید این التهاب و استرس را از 
آنها دور کنیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شــورای شــهر تهران در مورد فعالیت شعب 
ماده ۱۰۰ نیز اظهار کرد: براســاس مصوبات 
ما باید شــهردارانی که در جریان پرونده ماده 
۱۰۰ بودنــد به هیات تخلفــات اداری معرفی 
کنیــم اما این چند روزه افــرادی با ما تماس 

گرفتند و اعالم کردند کــه برای پرونده هایی 
احضار شده اند که حتی یادشان نمی آید و باید 
برای این مساله چاره اندیشی کنیم تا مدیران 
ما احساس ناامنی و بی دفاعی نکنند.به گزارش 
ایســنا، مهدی چمران در واکنش به این تذکر 
بیان کرد: شــهرداران تصمیماتــی می گیرند 
و باید بــه تبعات تصمیم گیری هایشــان فکر 
کنند و این بندی که شــما می گویید مربوط 
به چند پرونده در سال اســت وگرنه مدیران 
یا شــهرداران ناحیه یا منطقه یا ساخت وساز 
را نمی فهمند یا چشم شــان را می بندند که در 
هر صورت باید پاســخگو باشند و جالب است 
وقتی در یک خیابان مشــخص ساختمانی دو 
طبقه اضافه می سازد چطور شهرداری منطقه 

یا ناحیه متوجه نمی شوند؟ یا واقعا نمی فهمند 
یا چشم هایشان را می بندند که به هرحال باید 
بررسی شــود.وی همچنین در مورد نمایشگاه 
شــهر آفتاب و نظر هیــات تطبیق گفت: این 
شرکت بین المللی هســت که باشد یا مصوبه 
مجلس شورای اسالمی دارد که به ما ارتباطی 
ندارد مگر مــا می خواهیم به آنها زور بگوییم؟ 
آنها آسایش و آرامش مردم را به خطر انداختند 
و حاال می گویند چون بین المللی هستند نگاه 
چپ به آنها نکنید که این منطق درست نیست.

چمران با بیان این که ما نمی خواهیم شــرکت 
را جابه جا کنیم، گفت: شرکت سرجایش است 
و می تواند نمایشــگاه های کم ازدحام آن هم با 

فاصله برگزار شود.

مدیرکل مــدارس و مراکــز غیردولتی وزارت 
آمــوزش و پــرورش از موافقــت کمیســیون 
آموزش با پیشنهاد تســری قانون »ممنوعیت 
مدرسه داری برای مســئوالن کشور« خبر داد 
و گفت: بایــد منتظر بمانیم تــا ببینیم طرح 
نمایندگان مجلــس پیرامون تعارض منافع، در 
صحن علنــی هم رای می آورد یا خیر.ســعید 
صالح در گفت وگو با ایســنا، در این باره اظهار 
کرد: وزارت آموزش و پرورش در ســال ۹۸ به 
صورت داوطلبانه بخشــنامه ای را با موضعیت 

تعارض منافع صادر کرد که بر اساس آن اعضای 
شوراهای نظارت و شورای سیاست گذاری نباید 
مدرســه راه اندازی شده داشــته باشند و اگر 
دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و کناره 
گیری کنند.وی افزود: مهلتی هم داده شــد و 
این اتفاق افتاد. حدود ۱۸۳ نفر مشــمول شده 

بودند که یا توقف همکاری برایشــان زدند و یا 
خودشان استعفا دادند که از جمله آنها می توان 
به رئیس اســبق ســازمان مدارس غیردولتی 
اشاره کرد. مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پرورش با بیان اینکه در حال 
حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت 

شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و 
این محدودیت برقرار است گفت: چندی پیش 
مجلس طرحی را بــا همین موضوع ارائه کرده 
است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش 
نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.صالح 
افزود: سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه کرده از 

جملــه این که محدودیت ها شــامل یک گروه 
خاص نشــود و برای مسئوالن دیگر نیز تسری 
یابد. در نهایت مصوب شد که عالوه بر مدیران 
آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی 
به دارایی مقامات که مصوبه مجلس اســت نیز 
مشمول شوند و بر این اساس آنها هم نمی توانند 
مدرســه دار باشــند که در کمیسیون آموزش 
تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی هم 
رای می آورد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، 

این قانون هم اعمال خواهد شد.

یک عضو شــورای اسالمی شهر تهران نسبت به پست های 
»من در آوردی« در شهرداری تهران انتقاد کرد.به گزارش 
ایسنا، حبیب کاشانی در سی و نهمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر تهران، در تذکری گفت: روز گذشته در مرکز 
ارتباطات شــهرداری تهران، انتصابی اتفاق افتاده هر چند 
که معــاون مرکز می توانــد انتصابات مــورد نظر خود را 

داشته باشد اما نگرانی من از پست های »من در آوردی« 
اســت که اتفاق می افتد. این پســت های سازمانی جدید 
از کجا آورده می شــود.وی افزود: خانمی که در این مرکز 
نمی خواســتند کار کنند پست مشاور تحت عنوان مشاور 
در طراحــی رویدادهای اجتماعی دریافت کردند در حالی 
که در ۱۰۰ سال گذشته چنین پستی وجود نداشته. اگر 

کسی توانایی دارد باید از او استفاده شود اما این که همه 
تحت عناوین مختلف بر ســر ســفره باشند کار صحیحی 
نیست.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تذکر 
قبلی خود درباره انعقاد قراردادی در منطقه ۳ اشاره کرد و 
افزود: چندین پیامک پس از این تذکر برای من ارسال شد 
که نمی شــناختم پس از معرفی و مشخص شدن شهردار 

منطقــه ۳ که پیامک ها را ارســال کرده بود به وی زنگ 
زدم اما توضیحات ایشــان ابهامات من را چند برابر کرد.

کاشانی افزود: بی تردید هر گاه این ابهامات برطرف شود 
اعالم خواهم کرد ولی بار دیگر تذکر می دهم که نســبت 
به پاسخ به این تذکر اقدام شود چرا که بعد از این مرحله 

باید به نهادهای نظارتی گزارش دهیم.


