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گفت وگو با دکتر عبدالحمید حسین نیا
چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی بَدل نکنید!

علی اکبر فرقانی

برخی افراد هر ســال با ترقه های دست ســاز -که صدای انفجار مهیب آن شهر 
را می لرزاند و موجب آتش ســوزی و صدمات جبران ناپذیر می شــود ـ به بهانه 
چهارشنبه سوری ـ یا استقبال از نوروز، به استقبال خطر می روند و می کوشند 
از چهارشــنبه آخر ســال آتش ببارد.به رغم هشــدارهای پلیس و توصیه های 
متخصصان و اورژانس و آتش نشــانی برای پیشــگیری از خطرات اســتفاده از 
ترقه های دست ســاز، باز متاســفانه برخی از جوانان و نوجوانان به نکات ایمنی 
توجهی ندارند و با ترقه های دست ســاز و خطرناک به استقبال مرگ می روند و 
برای مردم نیز مشکالت فراوانی ایجاد می کنند. برای اطالع خوانندگانی که از هم 
اکنون این دلهره را دارند که مبادا در چهارشنبه سوری با ماجراجویان در خیابان 
مواجه شوند و همان اندک شنوایی خود را نیز در این شهر شلوغ از دست بدهند، 
با دکتر عبدالحمید حســین نیا، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی گفت و 

گویی انجام داده ایم، توجه تان را به آن جلب می کنیم:
انفجار و وزوز گوش

دکتر حسین نیا در این باره می گوید: پیرمرد 70 ساله ای به علت وزوز فرساینده 
گوش راســت به کلینیک گوش و حلــق و بینی مراجعه می کند و در معاینه از 
وی مشخص می شود انفجار نارنجکی باعث وزوز توانفرسایی در گوش ها به ویژه 
گوش راست او می شود. به گفته پیرمرد؛ چند جوان که به شیطنت می خواستند 
نارنجکــی را زیر پای دختــر خانم جوانی بیاندازند، به طور ناخواســته او را در 
معرض موج مهیب انفجار قرار دادند در اودیومتری عالوه بر عالیم پیرگوشی که 
ایجاد کم شــنوایی حسی عصبی در طی پرده گوش راست دارای منحنی شیب 
اســکی با تاثیرگذاری مشکل انتقالی حاصل از پارگی پرده صماخ بود که نهایتا 
کم شــنوایی مخلوط در وی به وجود آورده بود. همچنین جوان 28 ساله ای که 
در یکی از بوستان های تهران مشــغول مطالعه بود، ترقه ای دست ساز منجر به 
وزوز توان فرســایی در گوش راست او شد. اودیومتری افت عمیق شنوایی را در 
فرکانس 4000 هرتز در گوش راست نشان می دهد و یکی از جوانان در بازگشت 
از محــل کار، مقابل پای او ترقه ای منفجر می شــود و با کمک مردم به مراکز 

درمانی منتقل می شود.
  ضربه های صوتی  

ســال  های گذشته یکی از مســئوالن سازمان آتش نشــانی اعالم کرد: بیش از 
دویســت مورد صدمات جانی ناشی از آتش ســوزی ها و انفجار مواد محترقه در 
نوجوانان گزارش شد که 19 مورد آنها منجر به مرگ شد. ضربه های صوتی عالوه 
بر گوش بر سیستم عصبی تاثیر مخربی می گذارد و روان فرد را متزلزل می سازد. 
در منابع علمی آمده اســت که دســتگاه قلب و عروق نیز از محرک های صوتی 
لطمه ای جدی می بینند. ضربه های صوتی سبب کاهش مقاومت عروق محیطی 

و رشد غده فوق کلیوی و در هم شکستن مقاومت در برابر بیمار ی ها می شود.
سرخی تو از من؛ زردی من از تو

دکتر عبدالحمید حســین نیا، در پاسخ به این پرسش که چرا چهارشنبه سوری 
این زمان ها با زمان های قدیم تفاوت دارد، می گوید: چهارشنبه ســوری یکی از 
جشــن های باستانی ایران است. در این جشــن که آخرین شب چهارشنبه هر 
ســال برپا می شود. مردم روی آتش می پرند و به همراه آن کوزه های سفالین را 
می شکنند تا رنج ها و تلخ کامی های سال را به آتش و به ظروف شکسته بسپارند. 
در فرهنگ معین آمده است که چهارشنبه سوری به آخرین چهارشنبه هر سال 
شمســی گفته می شود. در عصر چهارشنبه سوری بوته های خار را مشعل کنند 
و از روی آن بپرند و می گویند: ســرخی تو از مــن؛ زردی من از تو و این عمل 
را به شــگون گیرند، در جایی از این سنت به جا مانده ملی ما نامی از ترقه بازی 
نمی بینیم، به عالوه چهارشنبه سوری جشــن آتش است برای عصر یک روز از 
ســال ولی ترقه بازی که چاشنی چهارشنبه سوری شده ماه ها پیش از آن در هر 
کوی و برزن با ترکاندن نارنجک و مواد محترقه زیرپای مردم به قیمت شــوکه 
کردن آنها آغاز می شــود و تا ماه ها بعد از چهارشنبه سوری ادامه پیدا می کند. 
در بررسی شدت محرک های زیانبار صوتی که در منطقه خطر واقع است مانند 
شــلیک گلوله، غرش هواپیما، صدای ناهنجار مته برقی، کنسرت راک، صدای 
گوشخراش موتورســیکلت، انفجار ترقه با شدت 140 دسی بل در صدر جدول 

معرفی شده است.
کم شنوایی ناشی از ترقه بازی

ایــن متخصص گوش و حلق و بینی در ادامــه می گوید: صداهای زیان آور ابتدا 
ایجاد کم شــنوایی موقت می کنند که غالبا با وزوز گوش همراه است، ولی تکرار 
محرک سبب دائمی شدن کم شنوایی می شود که متاسفانه تا به امروز هیچ گونه 
درمان طبی یا جراحی برای آن پیدا نشــده است. کودکان و نوجوانانی که دچار 
آسیب گوش می شــوند در کالس های درس از درک صدای گفتار باز می مانند 
که نهایتاً به پیشرفت درسی آنها خسارت جبران ناپذیری وارد می کند.گفته شده 
اســت حدود ده میلیون نفر از مردم آمریکا به درجاتی از کم شــنوایی شاکی اند 
که حداقل بخشــی از آنها به صداهای شدید و آزاردهنده مزبور می شود و بیش 
از بیســت میلیون کودک و نوجوان آمریکایی در معرض سر و صداهایی هستند 
که می تواند منجر به کم شــنوایی شود. در پژوهشــی از 114 کودک و نوجوان 
که در ارزیابی اودیومتری به کم شــنوایی ناشی از سر و صدا مظنون شده بودند 
42 نفر دچار کم شــنوایی یک طرفه و 72 نفر دچار کم شنوایی دو طرفه بودند 
90/3 درصد این گروه پسران نوجوان یا پسربچه ها بودند و وقتی از خانواده آنها 
خواسته شد که علت کم شنوایی آنها ذکر شود، در 36 درصد موارد از کم شنوایی 
دو طرفه و 67 درصد از کم شــنوایی یک طرفه سابقه آتش بازی و آتش افروزی 
با ترقه و مواد منفجره و تفنگ های ترقه ای را خاطرنشــان کردند.  در مطالعه ای 
که در هند در جشن آتش بازی دیپوالی که مانند چهارشنبه سوری در کشور ما 
اســت از 600 کودک و نوجوان که در صدد شرکت در این جشن بودند بررسی 

شنوایی به عمل آمد. 
میانگین شــدت صوت در خالل آتش افروزی های جشن معادل 150 دسی بل 
در فاصله ســه متری بود. 2/5 درصد این گروه دچار کم شــنوایی حسی عصبی 
حدود 30 دسی بل شدند. گروه سنی گرفتار از 9 سالگی تا 15 سالگی بود. در 
این مطالعه پیگرد قانونی ترقه ســازان و ترقه بازان در دستور روز قرار گرفته بود. 
تفنگ های ترقه ای و ترقه  بازی مورد توجه نوجوانان و دانش آموزان پســر است و 
مواد محترقه زیر پای این کودکان و نوجوانان با همبازی های آنها منفجر می شود 
و ایجاد صدمه شدید شنوایی می کند. در این مطالعه نسبت به اسباب  بازی های پر 
سر و صدا و ترقه هشدار داده شده است. پزشکان، آموزگاران و روزنامه نگاران باید 
در این آموزش خطیر اجتماعی مشارکت ورزند و ضمن بازداشتن کودکانشان در 
این بازی های خطرناک کارگاه ها و کارخانه های تولیدکننده ترقه را مورد کنترل 
قــرار دهند تا مبادرت به تولید این منابع خطرناک صوتی نکنند. در کلینیک ها 
به کرات کودکان و نوجوانان را مشــاهده می کنیم که پس از بررسی تصادفی با 
ارجاع دانش آموزان از سوی مدارس جهت بررسی شنوایی دچار کاهش شنوایی 
در فرکانس 4000 هرتز هســتند. معموال این کودکان با خانواده هایشان سوابق 
روشــنی از تماس صوتی محرک های آسیب رســان ارائه نمی دهند. بی تردید به 
علت انتشار این پدیده نامطلوب در گروه کودکان و نوجوانان کم شنوایی به طور 

فزاینده ای در جامعه ما رو به گسترش است.

اختتامیه نخستین فصل از سلسله نشست های
 اشتراک و انتقال تجربه مسئولیت پذیری اجتماعی 

سازمانی شهر تهران برگزار شد
مراســم اختتامیه نخستین فصل از سلسله نشست های اشتراک و انتقال تجربه 
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران در برج آزادی برگزار شد. احمدی 
صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
افزود این نشست ها با هدف ترویج و اطالع رسانی، در راستای پیشگیری،کاهش 
و بهبود پیامدهای منفی اجتماعی،اقتصادی و زیســت محیطی شــهر تهران با 
هدف ایجاد همدلی و فهم مشترک از اقدامات انجام شده و یافتن راه حل برون 
رفت از معضالت جامعه شــهری که بخش عمده آن ناشی از چالش های منفی 
زندگی مدرن است برگزار شــد.بدون تردید انتقال و اشتراک تجربه اولین گام 
راهبردی در راه رسیدن به فهم مشــترک از موضوع،شناسایی و حل مشکل و 
شبکه سازی در دستیابی به راه حل آن است. به همین دلیل برای برنامه ریزی 
بــا دید باز و افق طوالنی تر نیاز به اعتماد،همدلی و همراهی اســت که در این 
سلسله نشســت ها به وجود خواهد آمد. وی همچنین به اهمیت تشکیل ستاد 
راهبری مسئولیت اجتماعی کالن شهر تهران و راه اندازی دبیرخانه مسئولیت 
اجتماعی اشاره کرد و گفت:عمل به مسئولیت اجتماعی اصناف،تجار،کسبه و… 
هرچنــد که دارای منفعت اقتصادی  برای آنها اســت ،ولــی از اهمیت خاصی 

برخوردار است.

نگاه

خبر

باز هم »بازی با اعداد« در وعده های دولت

کاشت یک میلیارد درخت طرح نیست، یک رویاست!

جشن هایی برای عزت نفس و تجربه  حس ناب کودکی 

عیدی غنچه ها برای کودکانی که دیده نمی شوند

صدور احکام قطعی رتبه بندی همه معلمان

شناسایی ۹۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور

گروه اجتماعی – ســید مجید حســینی: وعده های 
مسئوالن گاهی چنان عجیب است که بیشتر به بازی شبیه 
است؛ نوعی بازی با اعداد! این موضوع در دولت فعلی، قبل 
از تشکیل دولت و در زمان تبلیغات ریاست جمهوری آغاز 
شد. وعده ساخت 4 میلیون مســکن، وعده ایجاد سالیانه 
یک میلیون شغل، داشــتن برنامه 7000 صفحه ای، حل 
مشــکل بورس در 3 روز و ... . ایــن اعداد بزرگ و کوچک 
که فقط برای جلب توجه گفته می شد مشکلی شد که بعد 
از شروع به کار دولت به پرو پای دولتمردان پیچید و بارها 
از سوی رســانه ها و مردم در فضای واقعی و مجازی درباره 
آن وعده ها و اجرا نشــدنش توضیح خواستند. در ماه های 
اخیر ادعا می شد که در سال جاری یک میلیون شغل ایجاد 
شده است، در حالی که این موضوع هیچ نمودی ندارد و به 
نظر می آید که فقط آمارســازی است، داستان سالیانه یک 
میلیون مســکن هم تقریبا منتفی شــده است. معاون اول 
رئیس جمهور چندی پیش اعالم کرد که مســکن را باید 
مردم بســازند، نه دولت! و وزیر جدید مسکن هم در جلسه 
رای اعتماد خود از عدم امکان تحقق آن سخن گفت. وعده 
حل مشکل بورس در سه روز هم آنقدر فضایی بود که وعده 
دهنده اش، دیگر حرفی از آن نمی زند و مشغول ریاست بر 

بنیاد شهید است! 
با این همــه گویی دولتمردان از ایــن تجربهخ تلخ عبرت 
نمی گیرنــد و همچنین به بازی با اعــداد در وعده ها ادامه 
می دهند. جدیدترین وعده با اعداد ماورایی، وعده ای است 
که در آســتانه »روز درختکاری« امســال داده شد؛ اینکه 
دولت در طول چهار سال یک میلیارد درخت خواهد کاشت! 
اولین اشکال این وعده این است که دولتمردان اصال توجه 
ندارند که یک ســال و نیم از طول دوره دولت تمام شده و 
دو ســال و نیم باقی مانده است! کسانی که تصمیم گرفته 
اند بعد از یک سال و نیم چنین مطلبی را اعالم کنند کاش 
الاقل حساب می کردند که در طول مدت رفته چند درخت 
کاشته شده است؟ بر مبنای این وعده در طول یک سال و 
نیم گذشته از دولت باید 375 میلیون درخت کاشته شده 
باشند! این کار می تواند حداقل اعالم کنندگان این وعده را 
متوجه بزرگی عدد »یک میلیارد درخت« بکند!  اما نه تنها 

چنین نشد بلکه در روز درختکاری بعد از کاشت یک نهال، 
با قاطعیت عنوان شد که طرح »کاشت یک میلیارد درخت 

در کشور« کاماًل عملیاتی است.
در آن روز مشــاور و رئیس حوزه ریاســت ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور درباره کاشت یک میلیارد نهال 
به عنوان یکی از سیاست های کالن این سازمان توضیح داد: 
نهضت مردمی کاشــت یک میلیارد درخت از سال 1402 
کلید می خورد و هر قرار اســت هر سال 250 میلیون نهال 
کاشــته شود و بعد از 4 ســال به یک میلیارد برسد. رهبر 
معظــم انقالب نیز تأکید کردند که اگــر هر ایرانی 3 نهال 
بکارد و مردم پــای کار بیایند این هــدف به راحتی قابل 
دســترس اســت. نظر رهبری این این است که خود مردم 
پای کار بیایند و دســتگاه های دولتی نیز حمایت و نظارت 

را انجام دهند.
به این ترتیب البته با ظرافت موضوع به مردم حواله داده شد 
و اینکه مثل یک میلیون مسکن، یک میلیارد درخت را هم 

مردم باید بکارند. ولی خوب بود که مسئوالن این مطلب را 
به رهبری منتسب نمی کردند و خود از زیر بار ناممکن بودن 

این طرح فرار نمی کردند. 
بــا این همه صاحب نظران مختلف درباره این طرح نظرات 
خود را بیان می کنند. از جملــه عباس محمدی از فعاالن 
محیط زیســت در مطلبی به دولت متذکر شــد:  باید یک 
گــزارش خالصــه و دقیــق و قابل ســنجش از طرح های 
جنــگل کاری و درخت کاری قبلی تهیه شــود و انتشــار 
عمومی یابــد تا بتوان برپایه ی مقایســه ی هدف های طرح 
یک میلیارد درخت با هدف های به دست آمده از اقدام های 

قبلی، سود و زیان این طرِح جدید را محاسبه کرد.
او تاکید کرد که » معضل بزرگ منابع طبیعی ایران، عوامل 
تخریب جنگل ها و مراتع شامل چرای بی رویه، قاچاق چوب، 
َکت زنی، بوته کنی، آتش سوزی، تغییر کاربری، سدسازی و 
دیگر طرح های عمرانِی بی مالحظه است. در چنین شرایط، 
کاشت نهال ممکن اســت تأثیر ملموسی در افزایش شمار 

درختان یا بهبود وضع جنگل و مرتع نداشته باشد. در طرح 
کاشت یک میلیارد درخت باید مشخص شود که چه تدبیر 
مؤثری برای حفظ درختان موجود و نگاهداشت نهال هایی 

که کاشته می شود، اندیشیده شده است.«
به نظر این فعال محیط زیست، باید در نظر داشت که امکان 
به وجود آوردن جنگلی کــه وضعیت طبیعی یابد یا حتی 
نزدیک به وضع طبیعی شــود، بسیار اندک است. از این رو 
هزینه کــرد برای حفظ جنگل ها و مراتع موجود و »کمک« 
به طبیعت )با کاســتن از مداخله های مخرب انسانی( برای 

بازیابی وضعیت کلیماکس در اولویت محض است.
نکته دیکر مطرح شــده ، این بود که در طرح موســوم به 
»مولدســازی« قرار اســت که چندین نهالستان متعلق به 
سازمان منابع طبیعی به »بخش خصوصی« فروخته شود. 
باید مشــخص شود که آیا این کار درست است یا نه، و نیز 
گزارش روشنی ارایه شود که آیا امکان تولید نهال به تعداد 

مورد نظر هست یا نه.
از ســوی دیگر روز گذشته یک استاد جنگل داری با انتقاد 
از طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکید کرد که این طرح 
نیست بلکه رویا و آرزوی کاشت یک میلیارد درخت است. 
هادی کیادلیری استاد دانشــگاه علوم  و تحقیقات با بیان 
اینکــه باید حفاظــت جنگل های ایران در اولویت باشــد، 
می گوید: کاشت درخت مشــکلی ندارد اما شرایطش مهم 
اســت. ادعا می کنند که کاشت این درختان با هدف جذب 
کربن اســت اما ابهام اصلی این اســت که عوامل تخریب 
جنگل ها باعث انتشار صدبرابری کربن می شود. مثاًل چهار 
تــا پنج میلیــون دام در جنگل های شــمال داریم و کافی 
است تنها هر کدامشان در هر روز تنها یک نهال را بخورند 

می شود پنج میلیون در روز.
در واقع، دولت و سازمان جنگل ها وعده کرده اند که تا سال 
1406 کاشــت یک میلیارد درخت را تمام کنند. هر سال 
250 میلیون نهال. در حالیکه در ایران فقط 116 نهالستان 
در ایران وجود دارد که بیشترشان هم غیرفعالند. به اعتراف 
خودشان مساحت همه اینها 9 هزار و 600 هکتار است. در 
این مساحت چطور می خواهند ساالنه 250 میلیون نهال را 

عمل بیاورند؟ معلوم نیست.

هر کدام شــعری می خواننــد و از روی آتش 
کوچکی می پرند، عمو نوروز داستانی از شروع 
ســال جدید می گوید و همه برای پاسداشت 
بهاری دیگر جشن می گیرند. موسسه نیکوکاری 
مهرآفرین جشنی با نام »عیدی غنچه ها« را به 
مــدت دو روز برای کودکان محالت آســیب 
دیده برگزار می کند. مراســمی که به مدت دو 
روز فضای مملو از هیجان و شــادی برای این 
کودکان به همــراه دارد. طبق اظهارت یکی از 
مدیران این موسسه »یکی از اهداف اصلی این 
مراســم ایجاد فضای شاد برای بچه هایی است 
که هرگز درک درســتی از تجربه ی احســاس 
شــادی نداشتند و با این کار خاطره ای ناب در 

ذهنشان خانه خواهد کرد.«
همچنین با وجود آنکه یکی از محرک های مهم 
این موسسه ها وجود کمک های مالی و معنوی 
در کنار کودکان است، مهرآفرین در صدد ایجاد 
این همراهی هــا برای فراهم کــردن امکانات 

بیشتر کودکان تحت پوشش خود است.
یکی از آنها اردالن است، یکی از پسر بچه های 

جشن »عیدی غنچه ها« که همراه دیگر بچه ها 
می خنــدد و بازی می کند. چند ســال قبل با 
بحران روحی و بیماری شدید اوتیسم وارد این 
مجموعه شد، اعتیاد پدر و مادر ، کار را به جایی 
رسانده بود که پدر جلوی چشم بچه ها مادر را 
به قتل می رساند و این کودک. دچار بحران های 
مضاعفی می شــود. اما کم کــم تیم مددکاری 
و آموزش مســتقیم منجر به ترمیم بخشی از 
آســیب های روحی این کودک می شود و حاال 
اردالن پس از چند ســال مثــل دیگر بچه ها 
درس می خواند و شــرایط خوبی دارد. شــاید 
قابل تاکید باشــد که یکی از تاثییرات چنین 
برنامه هایــی برای کودکان، ایجاد عزت نفس و 
ترمیم روحیه ی جمعی باشد که طی تجربه در 
ســال های قبل در بین این کودکان به خوبی 

نمایان است.
هدفمان شادی بچه هایی است

 که شادی را تجربه نکردند
زهرا دانشور مدیر مهد مهر آفرین از چگونگی 
برپا شدن این جشن می گوید:» این چهارمین 

ســالی است که مراسم های ســال نو را برگزار 
می کنیم  و جامعه هدف ما گروه بد سرپرست 
هســتند. در واقع شش ســال است که »مهد 
مهر« راه اندازی شــده و هر ســال جشن های 
نوروز و چهارشنبه ســوری را برگزار می کنیم. 
بــا توجه به گــروه هدفمان کــه بچه های بد 
سرپرست هستند از بدو تولد تا سنی که پیش 
ما حضور دارند رنگ و  بوی شــادی را با اعماق 
وجودشان حس نکردند.  به طور مثال خاطرات 
زیبای کودکی که اکثر مــا در روزهای پایانی 

سال تجربه می کردیم را  این بچه ها ندارند.«
وی اضافــه می کند:» هدف این بود که در این 
جشــن ها و در این روزها خاطره سازی کنیم 
که وقتی همین بچه ها به ســن هجده سالگی 
رســیدند و مروری به آن روزهای ناب کودکی 
داشــتند از خاطرات گذشته حس خوبی پیدا 
کنند. من به این  لحظات، شاد شاد می گویم و 
در این لحظات هیچ قانونی برای بچه ها نداریم، 
بچه ها آزاد و رها هستند و این کم ترین حق آنها 
است که ازشــان دریغ شده و ما میخواهیم به 

آنها برگردد.« دانشور از تاثیر این شکل برنامه ها 
بر کودکان، اضافه می کند:» برگزاری این شکل 
برنامه ها در ســال های قبل هم بسیار اثر گذار 
بوده، وقتی شــاخصه ی خوشحالی بچه ها را از 
شروع تاســیس مهد و بعد شش سال ارزیابی 
می کنیم با وجــود کیفی بودن آن این تفاوت، 
کامال قابل تامل اســت، اما مقیاس آن بصری 
است و شما کامال میبینید  که بسیار اثر بخش 
بوده و هر سال برای شروع این جشن ها بچه ها 

لحظه شماری می کنند.«
یکی از مدیران موسسه مهر آفرین از وضعیت 

ایــن بچه هــا اســت می گوید:»محــالت این 
بچه ها عمدتا پر آســیب و پر خطر هســتند. 
آموزش هایــی که ما به بچه هــا میدهیم برای 
افزایــش مهارت های فردی آنها اســت که در 
روند زندگی روزمره ی آنها کامال مشخص است 
و حتی این ارزیابی با نمودار هم قابل بررســی 
است. بچه ها اینجا شرایط متفاوتی از خدمات 
آموزش، درمان و بهداشت را تجربه می کنند و با 
این آموزش ها می توانند در محیط های پر خطر 
از خود محافظت کنند و حتی یاد می گیرند به 

دیگران هم آسیب نرسانند.«

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
از صدور احکام قطعی رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: 
از روزی که معلمان رتبه خود را در ســامانه مشاهده کنند 
10 روز فرصت دارند تا اگر اعتراضی داشتند آن را به ثبت 

برسانند.
به گزارش ایســنا، صادق ســتاری فرد در حاشــیه آیین 
اختتامیه هفدهمین جشــنواره علمی پژوهشی فرهنگیان 
که در ســاختمان مرکزی وزرات آموزش و پرورش برگزار 
شــد، درباره ادامه همکاری نیروهای غیررسمی با آموزش 
و پرورش، گفت: معلمانی داریم که غیررســمی به آموزش 
و پرورش کمک می کنند، بر اســاس مجوز سازمان اداری 
اســتخدامی تمدید قراردادشان برای ســال آینده وجاهت 
ندارد و الزم است حتما در آزمون شرکت کنند. این فرصت 

فراهم شــده که این افراد در آزمون اســتخدامی آموزش و 
پرورش که تا ساعت 24 امشب مهلت دارد شرکت کنند.وی 
افزود: معلمان خرید خدماتی 19 هزار و 861 نفر هستند. 
حداقل و حداکثر سن شــرکت در ازمون استخدامی 20 و 
40 سال پیش بینی شده است. معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابــع وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه 930 هزار 
همکار بازنشسته و شاغل مشمول رتبه بندی داریم گفت: 
احکام قطعی رتبه بندی تا امروز برای همه مشمولین صادر 
شده، مگر همکاری که ثبت مدارک نکرده  باشد.ستاری فرد 
افزود: به نظر می رســد توزیع رتبه ها منطقی است. اما اگر 
همکاران اعتراضاتی دارند چارچوبی پیش بینی کردیم که 

اگر نســبت به هرکدام از موارد و شایستگی ها که احساس 
کردند کمتر دیده شده اعتراض دارند، اعتراض خود را ثبت 
کنند. به اعتراضات رسیدگی می شود و جای نگرانی وجود 
ندارد. بر اساس مفاد آیین نامه، چارچوبی پیش بینی شده 
و نحوه رســیدگی ابالغ می شــود. اعتراضات  را به نحوی 
دنبال می کنیم که حقی تضییع نشود.وی در پاسخ به اینکه 
فرهنگیان گالیه های بسیاری نسبت به رتبه هایشان دارند 
و حتی افرادی را داشــته ایم که با 30 ســال خدمت فاقد 
رتبه شــده اند گفت: رتبه بندی و ارزیابی کار انسان است 
و خطــا دارد و این خطاهــا را رد نمی کنیم. حتما فرایند 
ارزیابی ما مجدد قابل بازنگری است. به مشکالت رسیدگی 

می کنیم از جمله آنها که سنوات خدمتی باال دارند یا آنها 
که ارزیاب به مدارکشان امتیاز نداده است. اینها همه قابل 
بررسی مجدد هستند، مشــروط به ثبت اعتراضات.معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره 
زمان رسیدگی به اعتراضات نیز گفت : معلمان از روزی که 
رتبه شــان را مشــاهده می کنند می توانند نسبت به ثبت 
اعتــراض اقدام کنند. تاکنون حــدود 31 درصد همکاران 
نســبت به حکمشان اعتراض داشته اند و حدود 700 هزار 
نفر هم می توانند احکام شان را ببینند. به گفته ستاری فرد، 
نیروهای اداری طبق قانون مشمول رتبه بندی نمی شوند. 
تنها این امکان پیش بینی شــده که مشــموالن بخشنامه 
230 اگر به مدرســه برگردند مشمول شوند.وی همچنین 

اعالم کرد که پیگیر پرداخت مطالبات فرهنگیان هستیم.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز 957 بیمار 
مبتال به کرونا در کشــور شناسایی شــدند و متاسفانه 12 
بیمار نیز جان خود را از دســت دادند. به گزارش ایســنا،  
از روز 21 اســفند ماه تا روز 22 اســفند مــاه 1401 و بر 
اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی، 957 بیمار جدید 
مبتال به کووید-19 در کشــور شناسایی و 425 نفر از آنها 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید-19 در کشور به 7 

میلیون و 574 هزار و 971 نفر رسید.متاسفانه در طول 24 
ســاعت، 12 نفر از بیماران کووید-19 در کشور جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 
144 هزار و 981 رسید.خوشبختانه تا روز 22 اسفند ماه 7 

میلیون و 340 هزار و 606 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارســتانها ترخیص شده اند.449 نفر از بیماران مبتال 
به کووید-19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا روز 22 اسفند ماه 55 میلیون و 

484 هزار و 566 آزمایش تشــخیص کووید-19 در کشور 
انجام شده اســت.تا روز 22 اسفند ماه 65 میلیون و 207 
هــزار و 70 نفر دوز اول، 58 میلیون و 602 هزار و 33 نفر 
دوز دوم و 31 میلیــون و 657 هزار و 635 نفر، دوز ســوم 
و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.مجموع واکسن های 
تزریق شــده در کشور به 155 میلیون و 466 هزار و 738 

دوز رسید.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی
 شرکت های متقاضی سرمایه گذاری جهت احداث

 و بهره برداری از مخازن روغن خام خوراکی
 در بندر انزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظــر دارد احداث و بهره بــرداری از مخازن 
روغن خــام خوراکی را پس از انجام فراخوان و 
شناسایی شرکت های متقاضی مطابق با ضوابط 
و فرآیندهای جذب ســرمایه گذاری ســازمان 
بنادر و دریانوردی به ســرمایه گذار منتخب در 
قالب قرارداد BOT واگذار نماید. عالقه مندان 
می تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر به 
  https://anzaliport.pmo.ir اینترنتــی  آدرس 
به  قســمت ســرمایه گذاری بخش اطالعیه ها 
مراجعه و از طریق شماره های: 44992998 - 
44992785 - با پیش شماره 013  سواالت 

خود را مطرح نمایند.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی 
شرکت های متقاضی سرمایه گذاری 

جهت احداث و بهره برداری از مارینای 
بندر چمخاله

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظر دارد احــداث و بهره برداری از مجموعه 
گردشگری دریایی بندر چمخاله را پس از انجام 
فراخوان و شناسایی شرکت های متقاضی مطابق 
با ضوابط و فرآیندهای جذب ســرمایه گذاری 
ســازمان بنــادر و دریانوردی به ســرمایه گذار 

منتخب در قالب قرارداد BOT واگذار نماید.
کســب  جهــت  می تواننــد  عالقه منــدان 
اینترنتــی آدرس  بــه  بیشــتر   اطالعــات 

قسمت  به   https://anzaliport.pmo.ir
سرمایه گذاری بخش اطالعیه ها مراجعه و از طریق 
شماره های: 44992998 - 44992785 - با 
پیش شماره 013  سواالت خود را مطرح نمایند.

فراخوان عمومی به منظور شناسایی 
شرکت های متقاضی سرمایه گذاری 

جهت احداث ترمینال اختصاصی کانتینری
 در بندرانزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
در نظر دارد احــداث و بهره برداری از ترمینال 
اختصاصی کانتینری را پس از انجام فراخوان و 
شناسایی شرکت های متقاضی مطابق با ضوابط و 
فرآیندهای جذب سرمایه گذاری سازمان بنادر و 
دریانوردی به سرمایه گذار منتخب در قالب  قرارداد 
BOT  واگذار نمایــد.  عالقه مندان می توانند 
 جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
قسمت  به   https://anzaliport.pmo.ir
مراجعه  اطالعیه هــا  بخــش  ســرمایه گذاری 
 -  44992998 شــماره های:  طریــق  از  و 
44992785 - با پیش شماره 013  سواالت 

خود را مطرح نمایند.

)نوبت دوم(
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)نوبت دوم(


