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شماره 10415

کارشناسان یک روز مانده به بازگشایی مدارس ،از عدم برنامه ریزی برای رفع چالش های نظام آموزشی و فرصت های حضور در مدرسه می گویند

بیموامیدهایسالتحصیلیجدید

گروه اجتماعی
دوم مهرماه انتظارها به سر می رسد و سال
تحصیلی جدید آغاز میشود؛ سالی که قرار است
آموزشبهطور کاملحضوریباشدامانظامآموزشی
با گذر از تعطيلی دوساله كالسهای درس و آموزش
از راه دور ،به شکلی عیان تر با چالش هایی دست به
گریبانخواهدبود کها گرچهمسبوقبهسابقهاست،
امااینچالشهاهما کنونبیشاز گذشتهچهرهخود
را نمایان کرده اند .در ایام گستردگی شیوع کرونا ،به
کمبودها و کاستی ها با دیده اغماض نگریسته شد
و طبیعتا برای رفع آنها چاره اندیشی نشد .دو سال
است کهفهرستیبلندباال از مشکالترویهمتلنبار
شده اند ،از کمبود معلم تا افت شدید تحصیلی و
بازماندگی گروهی از دانش آموزان از چرخه آموزش
و یا بيعدالتي و توزيع نابرابر امكانات آموزشي و بی
میلیبهانجامتکالیفدرسیو کاهشنظمومقررات
انضباط کالسی که شدت بروز هریک از این موارد با
سالیان قبل توفیر دارد .به این دلیل که در دو سال
گذشته ،تمرکز مسئوالن نظام آموزشی معطوف بر
این بود که دانش آموزان از جریان حداقلی آموزش
بازنمانند،بنابراینانبوهیاز مطالباتومشکالتبر
شانه های نظام آموزشی سنگینی می کند.
با همه این اوصاف ،سال تحصیلی جدید نقاط
روشن و امیدبخشی هم دارد ،اینکه تجربه های
جدیدی را به دست آورده ایم و جهان قبل از کرونا
و بعد از آن تغییرات زیادی کرده و فرصتی برای ما
فراهم آورده تا از مسیر آموزش به شیوه سنتی فاصله
بگیریم.آموزشبرخطتغییریبرآمدهاز بحراناست
وا گربخواهیمخردمندانهبهاینموضوعنگاه کنیم،
آموزش مجازی می تواند به عنوان یک مکمل
اثربخشباشدودر اینراستا کسبسوادرسانهایو
مهارت های کار با تجهیزات الکترونیکی اهمیتی
مضاعف دارد.
***
تحلیلگران ارشد نظام آموزشی و پژوهشگرانی
که در این حوزه صاحب نظرند ،بیم و امیدهای
سال تحصیلی جدید را به رشته تحریر درآورده اند
که در ادامه می خوانید.
مجید علیپور -مدیر مدرسه :امید به احیای
مدرسه
مدارس کشوربعدازنزدیکبهدوسالتعطیلیعلنییا
غیرعلنی،ازشنبهآیندهبهصورترسمیبازگشاییمی
شونددرحالیکهدیگرخبریازترسوهراسجمعیمردم
ومسئوالنازپیامدهایگسترشکرونامشاهدهنمیشود.
به عبارت بهتر ا گر پیش از این «رعایت پروتکل های
بهداشتی» و ذکر مصداق های آن از پربسامدترین
کلماتدرمصاحبههایمسئوالنویامحاوراتروزانه
خانواده ها بود ،ا کنون و با آشنایی قابل قبول توده
های مردم با ساز و کارهای کنترل بیماری کرونا و
شیو ه ها ی ر فتا ر د ر مقا بل گستر ش آ ن ؛
خانواده ها ،دانش آموزان و معلمان با حداقلی
از نگرانی به استقبال سال تحصیلی جدید
می روند .این ادعا را می توان با مراجعه به
جنب و جوش های بازار لباس و نوشت افزار
مدرسه ،راه اندازی مجدد سرویس مدارس،
برنامه ریزی های درسی و هفتگی در سطح مدارس

و  ...به خوبی اثبات کرد .اما هرچند یک یک موارد
گفتهشدهنشاناز بازگشتقطعیجامعهبهزندگانی
عادی است اما این بازگشت همراه با پرسش ها،
ابهامات و چالش هایی برای نظام آموزش و پرورش
است که جا دارد نسبت به تبیین دقیق و حل آنها
بیندیشیم.
کرونا عالوه بر همه مصائبی که آفرید؛ تاثیر قابل
مالحظه ای در شیوه ها و کیفیت آموزش در مدارس
گذاشتودر عینحالنقصهاوضعفهاییرابهرخ
کشید که جا دارد از خود بپرسیم آیا با گذار از وضعیت
کروناییوبازگشتبهزندگانیعادی؛همهآنتغییرات
و شواهد اثبات مشکالت نظام آموزشی ،در همهمه
بوروکراسی گسترده اداری ،از نو به فراموشی سپرده
نخواهند شد؟ مشهود ترین تغییری که در شیوه
های آموزش در دوره کرونایی اتفاق افتاد ،آشنایی
واستفاده گستردهمعلمانازظرفیتفضایمجازی
برای تدریس و برقراری ارتباط با دانش آموزان و
خانواده ها بود« .شاد» که آموزش و پرورش اصرار
داشت آن را مهمترین دستاورد خود در دوره کرونا
بداند(هرچندباارتقایی کهدرنسخههایبعدیپیدا
کرد،ازمیزانقابلقبولیازرضایتمندیدانشآموزان
و معلمان برخوردار شد) اما ا کنون در وضعیتی قرار
دارد که به نظر می رسد بناست به کلی رها و بایگانی
شودویانهایتا کارکردیدرحدیکپیامرسانسازمانی
داشتهباشد.بهعبارتیازمجموعهدستورالعملهای
اداری و مشاهدات چنین برمی آید که همه عوامل
(از دانش آموز و معلم در کف مدرسه گرفته تا عالی
ترین سطوح سیاست گذاری در آموزش و پرورش)
تصمیم دارند به شیوه های قدیمی و سنتی آموزش
رجعت کنند و کاری به «شاد» و یا سایر برنامه های
کمک آموزشی مشابه نداشته باشند!
ازدسترفتننظممدرسهازدیگرپیامدهایتعطیلی
طوالنیمدتوبازگشاییهای کجدارومریزآندراین
دوسالبود.شایدازمنظریبتوانیمترکبرداشتننظم
سنتی،سستشدنپایههایساختار بوروکراتیکو
مدیریتازباالبهپاییندرمدرسهوجایگزینیآنبامدیریت
شبکه ای و اقتضایی کالس های درس (به گونه ای
کهبرخیاز کالسهایمجازیدرساعاتپایانیشب
برگزارمیشد)راازنتایجمثبتآنوضعیتبدانیم؛اما
بهنظرمیرسد پیامدهایزیانبار از دسترفتننظم
مدارس،از آوردههاوفوایدآنبهمراتببیشتراست.
دلیل این ادعا هم افت مشهود کیفیت آموزش و از
آن مهمتر ترک تحصیل گسترده اما غیررسمی تعداد
قابل توجهی از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان
مناطق و طبقات محروم است .بی نظمی غیرقابل
اجتناب در ورود و خروج به مدرسه و به ویژه کالس
های مجازی درس ،مشکالت برگزاری کالس در
فضای مجازی ،محرومیت تعداد زیادی از دانش
آموزان از دسترسی به امکانات الزم برای حضور
در کالس های مجازی ،روز افزون شدن مشکالت
اقتصادی و معیشتی و  ...باعث ظهور معضالت و
چالشهایینودرحوزهای گستردهازعدالتآموزشی
گرفتهتاآسیبهایاجتماعیشد کهممکناستغلبه
بر آنها در کوتاه مدت آسان نباشد و چه بسا تا مدت
های طوالنی ما را درگیر خود نگاه دارد.
در ابتدایظهور و گسترش کرونا کهاز جامعهپزشکی

احساسامنیت
ادامه از صفه اول
اینکهموسادوسیادر ارزیابیقدرتایرانبهچهاسناد،مدارک،شواهد
و قرائنی رسیدهاند ما نمیدانیم اما همین قدر میدانیم که در حمله
 81سال پیش و نیز  42سال پیش دشمن هیچ بهانهای برای حمله به
ایراننداشتاماتجاوزواشغالایرانرا کلیدزدندامروزدههابهانهدارند
ی کنند؟! این پرسش فوقالعاده مهم است .امروز ایران در
اما حمله نم 
محاصره پایگاههای هوایی ،دریایی و زمینی ناتو در دورتادور مرزهای
ی کند یک گلوله به سمت ایران
آبی و خا کی است ،اما دشمن جرأت نم 
شلیک کند.باآنکهبهانهضربهخونینعیناالسدوزدنهواپیمایفوق
ل گیری امپراطوری ایران را
پیشرفته آمریکا و همین حرف بی ربط شک 
ی کند .زیر پوست مذا کرات
به عنوان بهانه دارد ،اما دست از پا خطا نم 
هستهای دنبال یک آتشبس اعالم نشده در هوا و زمین و دریاست!
واقعیت این است که امروز دالورمردان ارتش جمهوری اسالمی و سپاه
پاسدارانانقالباسالمیدراوجقدرتهستند.تمامپایگاههایزمینی،هوایی
و دریایی آمریکا و ناتو با موشکهای نقطهزن دقیق و پهپادهایی که قادرند
انواع موشک هوا به زمین را دقیق به هدف بزنند ،مورد رصد هستند و در
کسری از ثانیه قفل شلیک به سوی اهداف مورد نظر با کوچکترین تحرک
دشمن باز می شود .ما راحت و در کمال امنیت هر روز سر کار می رویم و
ی گذرانیم حداقل تا  50سال آینده امنیت ملت ایران
زندگی عادی خود را م 
تأمین است .این یک حقیقتی است که دشمن از شهرهای موشکی ایران
در عمق زمین دشمن ،کم و بیش از آن مطلع است .غیر از این واقعیت
درونمرزی ،در خارج از مرزهای ایران ،در فلسطین اشغالی ،در لبنان  ،در
عراق ،در یمن و در خیلی از کشورهای اسالمی ،قدرت و عمق استراتژیک
ایران برای دشمن مخفی نیست .میلیونها انسان دست به ماشه هستند
ا گربهامالقرایانقالباسالمیآسیبواردشود واردعملشوند.یادممیآید

گرفته تا توده های مردم نسبت به چگونگی مواجهه
با آن دچار تردید و ترس گسترده ای بودند؛ ادارات و
نهادهای مختلف با حداقلی از نیروی انسانی (یک
سوم) به تداوم خدمت رسانی مشغول شدند .اما
نکته ای که گویا دیده نشد همین بود که قریب
به اتفاق این سازمان ها و نهادها با همان یک
سوم نیرو نیز قادر به رتق و فتق امور خود بودند و
عمال دو سوم نیروهای موجود در آنها تاثیر قابل
ذکری در کیفیت کار آن دستگاه نداشتند .با توجه
به اینکه آموزش و پرورش سال هاست با بحران
کمبود نیرو در مدارس و خالی ماندن کالس های
درس از معلم مواجه است ،جای طرح این پرسش
است که چرا هیچ انگیزه و برنامه ای جهت کاستن از
میزاننیروهایشاغلدراداراتوموسساتوابستهو
تزریقآنهابه«مدرسه»(بهعنوان کانوناصلیفعالیت
های آموزشی و تربیتی) وجود ندارد؟ از سوی دیگر
میل گستردهبهمهاجرت(انتقالی)معلمانازمناطق
نابرخورداربهمناطقبرخوردارهمچنانباالستواین
موضوعدانشآموزاناینمناطقرادچار محرومیت
مضاعف می کند .آیا این انتظار زیادی است که با
اجرای طرح ها و اعطای مشوق هایی ،این روند را
معکوسوشاهدافزایشتقاضابرایحضوردرمناطق
محروم و نابرخوردار باشیم؟
عشق،تعهدوهمراهی کهمعلماندردوره کروناییاز
خودنشاندادندواحساسنیازی کهجامعهنسبت
به کارآییو کارآمدیمدرسهاحساس کرد،اینامید

در ایام جنگ تحمیلی یک روز که رزمندگان بسیجی تبریزی عازم میادین
نبرد می شدند مرحوم شهریار در اجتماع عظیم آنها یک غزل حماسی را
خواند؛ که بخشی از آن این بود که ؛
یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج
جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج
یا علی خون حسینت کی رود از یادها
گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج
لشکر اسالم شد چون سیل و طوفان در خروش
کفر ا گر خود کوه باشد میشود کاه بسیج
بیت اول در حقیقت یک دعا و درخواست از موال امیر مؤمنان علی (ع) است
که ید الهی خود را همراه بسیج کند و جلوه و جاه بسیج را در جهان جاودان
نماید.این دعای او امروز مورد استجابت الهی قرار گرفته است .او از خدا
خواسته که ا گر «کفر»« ،کوه» باشد تبدیل به «کاه» بسیج شود.
کافی است به اعتراف نتانیاهو دقیق توجه کنیم؛ کسانی که در سال 1967
ارتش سه کشور عربی را در هم شکستند درحالیکه  8کشور عربی از مصر
ی کردند و حکومت خود را براساس اشغالگری،
و سوریه و اردن حمایت م 
غارت و تجاوز بنا نهادند امروز زیر ضربات مرگبار حماس و حزباهلل در
ی کنند و خود را در دیوارهای
جنگهای چند روزه و  ...التماس آتشبس م 
بتنی محصور کردهاند.
***
رهبریمعظمانقالباسالمیدردیدارباپیشکسوتاندفاعمقدسفرمودند:
« این احساس امینت خیلی مهم است که دفاع مقدس آن را به مردم داد.
صیانت از امنیت کشور با مقاومت به دست می آید نه با تسلیم .ما این را به
دشمن تفهیم کردیم».
امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی
اجتماعی است.ماندگاری جوامع در گرو احساس امنیت است .هر نظام
سیاسی مهمترین وظیفه خود را ایجاد و حفظ امنیت ملی می داند.
امنیت ملی توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های داخلی در مقابل
تهدیدات خارجی است.

را ایجاد کرده است که مدرسه در مقام یک «نهاد»
میتوانداحیاشود.یکیاز دغدغههاوپرسشهایی
کهنگارندهدر ایامتعطیلیمدارسداشتاینبود که
چرابازگشاییمدارسبهصورتیکمطالبهاز سوی
اولیایدانشآموزانمطرحنمیشود؟وقتیتعطیلی
دو_سه روزه یک نانوایی و یا سرویس حمل و نقل،
باعثبروزنارضایتیهایمشهودواعتراضات گسترده
می شود ،چطور هفته ها و ماه ها تعطیلی مدارس
(حتی رشته هایی چون تجربی که حساسیت های
دانشآموزانواولیایآنهابسیارباالتراست) کمترین
وا کنشی در پی ندارد؟ آیا جامعه نسبت به مدرسه
احساس بی نیازی می کند و ا گر آری ،به چه علت یا
علت هایی؟! پاسخ به آن پرسش ها هرچه باشد
ا کنون با اطمینان می توان گفت که جامعه بیش
از پیش به اهمیت و کارآمدی نهاد مدرسه ایمان
پیدا کرده و برای تداوم حیات آن خواهد کوشید.
این بستری است که می تواند محل برنامه ریزی ها
و تصمیم گیر ی ها ی مهمی بر ا ی حل
چالش های مزمن آموزش و پرورش باشد.
حجت ا هلل بنیا د ی  -پژ و هشگر نظا م
آموزشی :رخوت دانش آموزان برای بازگشت
به کالس درس
با گذر از روزهای تلخ و دشوار کرونایی ،آموزش به
شیوه حضوری نویدبخش اتفاقات خوب است اما
سال تحصیلی جدید با مشکالتی همراه است که
ا گرچه تازگی ندارد اما ابعاد و شدت بروز آن بیش

ا کنون به لحاظ نظامی مقوله امنیت تأمین است دشمن امروز به فکر ضربه
به امنیت کشور از درون است  .این رویکرد را در سه حوزه سیاسی ،فرهنگی
و اقتصادی دنبال میکند.
ی گوید ؛ انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است.
در حوزه سیاسی م 
ی گوید ؛ تحریمها بهانه است اصل نظام نشانه است.
درحوزه اقتصادی م 
ی گوید ؛ حجاب بهانه است اصل نظام نشانه است.
در حوزه فرهنگی م 
ما باید خود را در سه حوزه آماده کنیم  .ا گر این آمادگی را از دست بدهیم
همان بالیی که در  81سال پیش در  25شهریور  1320و 42سال پیش در
 30شهریور  1359بر سر ملت آوردند بر سر کشور آوار خواهد شد.
بالی ناامنی  ،بر باد رفتن ستونهای استقالل کشور  ،به حراج گذاشتن
آزادی یک ملت آزاده و به تاراج رفتن منابع اقتصادی کشور و اسارت مجدد
ملت ایران است.
اینجاست که این سخن پرمغزو معنای امام (ره) را درک میکنیم؛ «حفظ
نظام از اوجب واجبات است».
دولت رئیسی با تمرکز روی مسائل اصلی ا کنون با سرعت در حال تعریف
تنظیم جدیدی از روابط با همسایگان و قدرتهای بزرگ و نوظهور است.
دیپلماسی فعال ایران از شانگهای تا نیویورک امتداد دارد و روزبهروز
دولت در بسط توسعه روابط جهانی خود موفقتر است .تحریم ها را دور زده
است و درحال حل مشکالت معیشتی مردم است .اقتصاد کشور را سامان
داده است .این توفیقات مورد حقد و کینه و حسد دشمن است .فرمان از
مرکزیت جنگ نرم از واشنگتن  ،لندن  ،پاریس و تلآویو رسیده است به هر
قیمتی هست به خیابانها بریزید به هر بهانهای هست دکور نظم و نسق
و آرامش داخلی را به هم بریزید .سعودی اینترنشنال  ، BBC ،رادیو آمریکا
و  ...اسم رمز آشوب و فتنه جدید را «ژینا امینی» اعالم کردند و منافقین از
افشای این رمز ابایی ندارند.
این فتنه هم با ّ
سد بیداری و بصیرت مردم برخورد میکند مانند فتنههای
گذشته و بدتر از آن رسوا میشود.
افشای فیلم نحوه فوت مهسا امینی نشان داد این هیزم قادر نیست تنور
فتنه جدید را حتی برای دو هفته تأمین کند.

آقای سعدزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز بیمه فراگیر خانواده ایرانی را تشریح کرد

94هزار نفر در البرز تحت پوشش بیمه فراگیر خانواده ایرانی قرار گرفتند
به گزارشروابطعمومیاداره کلآقایسعدزادهمدیرکلتامیناجتماعیاستانالبرزدرتشریحبیمهفرا گیرخانواده گفت
 :سازمان تامین اجتماعی دیگر همانند کذشته نیست که فقط چند بیمه محدود را برای خدمات درمانی و بازنشستگی
عرضه کندودر اینراستاطر حهایجدیدمعرفینمودهاز جملهبیمهزنانخانهدار وبیمهدانشجویاننشانداد هاست
که تامین اجتماعی به فکر آسایش بیشتر مردم است.
ویافزود:تامیناجتماعیبا گسترشخدمات،سعینمودهاست،بسیاریاز هزینههارا کاهشدهد.حاال اینسازمان
با معرفی طرح بیمه فرا گیر خانواده ایرانی به دنبال این است تا خانوادهها بتوانند ،بهتر و سادهتر از قبل از بیم ههای
مختلف استفاده کنند .اما این بیمه ها چیست و چه خدماتی دارد و چه مواردی را پوشش میدهد؟
ایشان در ادامه این گزارش به طور کامل به تشریح این نوع بیمه پرداخته و اظهار داشت  :بیمه فرا گیر خانواده ایرانی،
بستهای است که انواع بیمههای مرتبط با خانواده و افرادش از جمله :دختران و خانمهای خانه دار ،دانشجویان را
شامل می شود .سعدزاده در خصوص این که چه کسانی میتوانند از این طرح استفاده کنند ،گفت :هدف از نام گذاری
اینطرحایناست کهنشاندهدخانوادههابیشتراز همهمیتواننداز خدماتتامیناجتماعیبهرهمندشوند.در بیمه
فرا گیر خانواده ایرانی ،زنان خانه دار ،دختران و دانشجویان با سن بین  ۱۸تا  ۵۰سال ،میتوانند از این طرح استفاده
کنند.فرزندانخانوادهقبلاز تشکیلخانوادهوباپرداختمبلغیبهعنوانحقبیمهبهصورتماهیانهاز مزایایتامین
اجتماعی بهرهمند شده و زودتر از بقیه به سن بازنشستگی برسند و مستمری دریافت کنند .به عبارتی دیگر ،افرادی
که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند و شغل ثابتی هم ندارند ،میتوانند از طرح فرا گیر استفاده کنند تا برای خود
سابقهای ایجاد کنند .ایشان در بیان تفاوتهای بین این طرح و دیگر بیمه ها افزود :هدف سازمان تامین اجتماعی در
اجرای اصل  29قانون اساسی بر این است که افراد بیشتری در جامعه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند .لذا در راستای
ارائه بیمه فرا گیر خانواده ایرانی این افراد میتوانند عالوه بر پوشش هزینههای پزشکی خود ،از خدمات بازنشستگی،
فوتوازکارافتادگیهماستفاده کنند.برخالف گذشته کهفقط گروهخاصیمیتوانستند،خودرابیمه کنندومتاسفانه
بسیاری از مردم قادر نبودند از مزایای بیمه استفاده کنند ،ا کنون با وجود طر حهایی مانند این بیمه ،همه افراد جامعه
میتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز در خصوص این که چگونه از بیمه طرح فرا گیر خانواده ایرانی استفاده کنیم،
گفت:استفاده از این طرح بیمه فرا گیر خیلی ساده است؛ لذا متقاضیان می توانند به سامانه خدمات غیرحضوری
سازمان تامین اجتماعی به نشانی  es.tamin.irمراجعه کنند .فرآیند ثبت نام برای هر یک از این بیمههای این طرح
َ
به صورت غیرحضوری است و اصال نیاز نیست متقاضی به شعبه و یا کارگزاری تامین اجتماعی مراجعه کند .مگر اینکه
مشکل خاصی در روند ثبت نام او به وجود بیاید که چارهای جز مراجعه حضوری نیست .سعدزاده در ادامه به معرفی
بیمه های این طرح پرداخت و افزود :هدف از معرفی طرح بیمه فرا گیر خانواده ایرانی این است تا همه اعضای خانواده
دیگر نگرانی بابت هزینههای درمان و همچنین بازنشستگی نداشته باشند .بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویی دو
طرحی هستند که بیمه گزاران این دو گروه را تحت پوشش قرار میدهد.
بیمه زنان و دختران خانه دار
خانه داری هم یک شغل است .این شعاری است که مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) نیز بر آن تا کید داشته اند؛ اما
متاسفانه این شغل برخالف بقیه مزایایی از جمله بیمه ندارد .لذا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان خانه دار
سعی کرده تا حداقل نگرانی این گروه از خانمها را برطرف کند .زنان خانه دار با پرداخت مبلغی (حق بیمه) به صورت

ماهیانهمیتوانند،عالوهبربهرهمندیاز مزایایبازنشستگیاستفادهوهمزمان از خدماتدرمانیاز طریقهمسریاپدر
و مادر هم استفاده کنند .شرط سنی تحت پوشش قرار گرفتن بیمه زنان خانه دار بین  ۱۸تا  ۵۰سال است .خانمهای
بدون داشتن بیمه یا آنهایی که قبال تحت پوشش بیمه اجباری بودهاند؛ اما حاال بیکار شدهاند یا در خانه به صورت
پروژهای کار میکنند،میتواننداز ایننوعبیمهاستفاده کنند.ازکارافتادگی،فوت،حقوقبازنشستگیودفترچهدرمان
(در صورت واریز حق درمان) از موارد تحت پوشش این نوع بیمه است.
بیمه دانشجویان
دانشجویان میتوانندباپرداختمبلغماهانه،سوابقبیمهبرایخودخریداری کنند.البتهاینطرحبرایبازنشستگی
و در شرایطی از کار افتادگی است و ا گر دانشجو بخواهد از مزایای درمانی آن هم استفاده کند ،می تواند همزمان با
پرداخت حق بیمه از دفترچه والدین خود استفاده کند و در صورت بیمه نبودن پدر و مادر می تواند با پرداخت سرانه
درمان از دفترچه درمانی نیز استفاده کند.
این بیمهنامه دارای سه نرخ  ۱۶ ،۱۴و  ۲۰درصد است که  ۲درصد بر عهده دولت می باشد .ایشان در پایان گفت  :در
مهرماه  1400تعداد افراد تحت پوشش بیمه فرا گیر خانواده ایرانی استان البرز  83981نفر بوده که در پایان تیرماه سال
جاری به  94000نفر رسیده و افزایش  12/5درصدی را نشان می دهد در حقیقت بیمه فرا گیر خانواده ایرانی طرحی
است که اعضای خانواده میتوانند بدون محدودیتهای خاصی ،تحت پوشش بیمه قرار گرفته و هم از مزایای درمان
و هم بازنشستگی در آینده بهرهمند شوند.

(آ گهی فقدان مدرک تحصیلی)
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب تیناموالئی چالچوقی فرزند عربعلی به شماره شناسنامه ۰۰۱۵۰۳۹۳۳۱صادره از تهران در مقطع کارشناس رشته الهیات و معارف اسالمی صادره از واحد
دانشگاهی با شماره سریال  /۳۶۹۸م دا تاریخ ۹۴ /۸ /۲۴مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشدازیابنده تقاضا می شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهربه نشانی
اسالمشهر-میدان نماز خیابان شهید صیاد شیرازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهرارسال نماید.

از گذشته است .مسئله مهمتر و نگرانی شدیدتر
کمبود معلم است و امسال به نظر میرسد شدت
آنبیشترهمباشد.آمارهادستکماز  200هزار کمبود
معلم حکایت دارد ،که البته بخشی از این کمبود،
پنهان است و ا گرچه این موضوع با افزایش نسبت
دانش آموز به معلم و افزایش تعداد دانش آموزان در
هر کالس قابل جبران است اما این وضعیت ،زمینه
ساز افت کیفیتآموزشیخواهدبود.بخشدیگری
از این کمبودبهویژهدر مناطقروستاییودورافتاده
به شکل نبود و کمبود معلم خودش را نشان می
دهد.آموزشوپرورشبرایحلاینمسئلهبهدنبال
پیادهسازیچندراهکار نادرستودیرهنگاماست،
از جمله انتقال نیروی انسانی از سایر دستگاهها به
آموزشوپرورش کهاینبخشنامهدر 27شهریورماه
و در زمانی نامناسب ارسال شده ،درحالی که می
توانستند از مهرماه سال گذشته برای این مسئله
برنامه ریزی کنند .استفاده از نیروهای بازنشسته
نیزبهعنوانراهحلیمطرحشده،اماباتوجهبهاینکه
اغلب معلمان ،انگیزه کافی برای استمرار خدمت
ندارند،ا گراقداماتتشویقیبهمنظورتداومخدمت
نیروهایبازنشستهموردتوجهنباشد،اینراهکارنیز
اثربخش نیست و به ناچار مجبورند به طرح هایی
نظیر خرید خدمات و سرباز معلم روی بیاورند که
بازهم تاخیر در چاره اندیشی این مسئله سبب
خواهدشد کالسهایدرسدربسیاریازمناطق،با
گذشتیکماهاز آغاز سالتحصیلیمعلمینداشته

باشند .بحث گذر از آموزش مجازی و دور ماندن
دانش آموزان از فضای حقیقی مدرسه ،مسئله
مهم دیگری است که نباید از آن غافل شد.
بسیاری از دروس ،پیوستگی و ارتباط نزدیکی
باهم دارند و باتوجه به اینکه دانش آموزان به
مدت طوالنی در فضای مجازی تحصیل کرده اند،
یادگیری عمیقی شکل نگرفته و آزمون ها نیز به
صورت دقیق و درستی برگزار نشده است؛ پیش
نیاز یادگیری بهتر دانش آموزان آن است که بر
پایه های قبل مسلط باشند ،اما قابل پیش بینی
است که معلمان پس از سنجش و ارزیابی متوجه
می شوند که دانش آموزان پایه های قبل را به
خوبی نیاموخته اند و طبیعتا باید برای جبران
عقب ماندگی ها و ایرادات به آنها فرصت و اطمینان
خاطر داد .از سوی دیگر ،بهتر بود معلمان آموزش
های الزم را دریافت می کردند تا در صورت نیاز ،از
موضع انفعال خارج شده و دروس پایه های قبل را
تکرار کنند .بالطبع شرایط جدید اقتضائاتی دارد و
باید خالها و کاستی ها را جبران کرد و از آنجایی که
مقدماتاینامرفراهمنشده،سالتحصیلیجدید
نگران کننده است.
دلواپسی و تشویش دیگری که باید به آن اشاره کرد،
رخوتوسستیبهویژهدردانشآموزاناست کهمتاثر
ازدوران کروناهنوزبرایحضوردر کالسدرسآمادگی
ندارند،حتیدانشآموزانی کهچندینسالمدرسه
را تجربه و دو سال به دلیل آموزش مجازی از این فضا

هشتگرد برای بازگشایی مدارس
آماده می گردد
جلسه هماهنگی جهت انجام اقدامات شهرداری
هشتگردبرایبازگشاییمدارسبهریاستامیرمنصور
توده روستا معاونت خدمات شهری برگزار شد.
تودهروستادرجلسهای کهباحضورمسئولینواحدهای
مرتبط برگزار شد به تشریح برنامههای شهرداری در
استقبال از مهر پرداخت .
وی گفت  :به دلیل شیوع ویروس کرونا طی دو سال
اخیر  ،اغلب کالسها به صورت غیر حضوری برگزار
ً
می گردید و امیدواریم که مجددا شاهد حضور
دانش آموزان در مدارس شهر باشیم و روند تحصیل
به صورت حضوری آغاز گردد .
وی افزود  :رنگ آمیزی و زیباسازی مدارس و گلکاری محوطه بخشی از کارهای انجام شده
بوده و نیز در راستای ایمنی دانش آموزان سرعت گیرها و خطوط عابر پیاده منتهی به مدارس
رنگآمیزی و آشکارسازی شده اند و همچنان نیز عملیات مربوطه ادامه دارد.
تعویض عالئم راهنمایی و رانندگی  ،ترمیم پیادهروها  ،لکه گیری آسفالت و نیز شستشو و رفت
و روب و زیباسازی محوطه و مسیرهای نزدیک به مدارس از جمله کارهای دیگر شهرداری
هشتگرد در راستای استقبال از مهر می باشد و در سال جاری عالمتهای راهنمای کف خیابانها
از قبیل"مدرسه"و"آهسته"وسایرعالئممربوطبهمحلتردددانشآموزاندر سطحخیابانها
اجرا خواهد شد .برنامه های شهرداری هشتگرد در زمینه بازگشایی مدارس با عنوان طرح
استقبال از مهر به صورت شبانهروزی در حال اجرا و پیگیری است و امیدواریم فضای مناسبی
برای شروع سال تحصیلی جهت دانش آموزان در شهر فراهم گردد .

رفع تصرف بیش از  200متر مربع اراضی

منابع طبیعی شهرستان کرج در بخش آسارا

البرز-خبرنگاررسالت:رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستان کرجازرفعتصرف
بیش از  200متر مربع اراضی منابع طبیعی این شهرستان در بخش آسارا خبر داد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج با اعالم این خبر افزود :این اداره در
راستای سیاست اصلی سازمان منابع طبیعی کشور اقدامات پیشگیرانه و برخورد قانونی با
متصرفان و متخلفان به عرصه ها را سرلوحه ماموریت خود قرار داده از این رو با برپایی منظم و
مستمر گشت زنی های ا کیپ گشت و مراقبت یگان حفاظت شهرستان کرج با هدف حفظ و
حراست از انفال و عدم تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت 200مترمربع از اراضی ملی پال ک
های  -5اصلی موسوم پورکان ،بخش آسارا ،در قالب تبصره یک ذیل ماده  55قانون حفاظت
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  ،رفع تصرف شد.
سیاوش ذا کری در ادامه افزود :تصرفات اعالمی به صورت دیوار چینی غیر قانونی صورت
پذیرفته بود که تخریب و اعاده وضع به حال سابق توسط پرسنل یگان حفاظت اداره منابع
طبیعی شهرستان کرج صورت پذیرفت.
این گزارش می افزاید :یگان حفاظت منابع طبیعی با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و
ی کند.
فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه م 
وی همچنین تا کید کرد که مردم در معامالت خود شرایط احتیاط را رعایت کرده و پس از
استعالمات الزم از این اداره و سایر ادارات مربوطه نسبت به خرید زمین در اراضی مجاور با
اراضیملیاقدام کنندودر مواجههبازمینخواریوتصرفدر اراضیملیباسامانههایرایگان
 ۱۵۰۴و  ۱۳۹یگان حفاظت مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری البرز که بصورت شبانه روزی
جوابگوی حامیان طبیعت هستند ،همراه ما باشند.

دور بوده اند ،برای بازگشت به مدرسه آماده نیستند
و باید با ظرافت آنها را به محیط مدرسه و حضور در
جمع و رعایت مقررات و نظم در کالس درس عادت
داد،دانشآموزانیهم کهورودآنهابهعرصهآموزش
با کرونا و تدریس مجازی مصادف شده ،اساسا
درکی از مدرسه و حضور در جمع ندارند و باید برای
معلمانی که پایه های دوم و سوم ابتدایی را تدریس
می کنند ،دوره های مفصل و مناسبی برگزار کرد ،تا
به درستی این خالء قابل مدیریت باشد .البته برای
تحقق این مسئله دیر شده ،اما می توان از دیدگاه
کسانی که تجربه و مطالعات خوبی در این زمینه
دارند ،استفاده کرد .دستکم معلمان در گفت و
گوی با یکدیگر ،تجارب خود را به اشترا ک بگذارند
تا با دانش آموزانی که صرفا از قاب مجازی آموزش
دیده اند مواجه درستی صورت بگیرد.
موضوع مهم بعدی این است که آموزش مجازی،
ظرفیتبسیار خوبیرادر اختیار ماقرار داده،هرچند
از این ظرفیت به طورکامل استفاده نشده است ،اما
باید همچنان در کنار آموزش حضوری مورد توجه
باشد و در عین حال توانمندی و مهارت حرفه ای
آموزگاران برای استفاده از این بستر ،ارتقاء یابد،
حال آنکه در شرایط فعلی و افول کرونا این مسئله
محقق نشده و تمام مسائل مورد اشاره موجب
میشود کهسالتحصیلیجدیدرابااضطرابوتنش
آغاز کنیم .نارضایتی های شغلی معلمان ،به همراه
عدم نشاط و شادابی دانش آموزان برای حضور در
مدرسه،نشاندهندهبیبرنامگیآموزشوپرورش
است و با اینکه از ماه ها قبل روشن بود که آموزش
در سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود ،اما
آموزش و پرورش به بسیاری از چالش ها رسیدگی
نکرده که به اعتقاد نگارنده این سطور ،یکی از
مهمترین مشکالت ،پدیده بازماندگی از تحصیل
است ،موضوعی که از مصادیق ناعدالتی اجتماعی
و آموزشی به شمار می رود .نهادهای بسیاری باید
برای این مسئله چاره اندیشی کنند و الزم است
نهادهای حمایتی با محوریت و مدیریت آموزش و
پرورش ،خانواده هایی که دانش آموز بازمانده از
تحصیل دارند را شناسایی و بررسی کنند که چند
درصداینمعضلبهمصائبمعیشتیارتباطدارد.
آموزش و پرورش باید بازماندگی از آموزش را به
عنوان یک زنگ خطر جدی برای ناعدالتی و بحران
های اجتماعی تلقی کند .اینکه عده ای در کشور
از حداقل امکانات تحصیلی محروم شوند ،به این
مفهوم است که آموزش و پرورش شرایط مطلوبی
را برای دسترسی دانش آموزان به مدرسه فراهم
نکرده است .ا گرچه امنیت و اقتصاد مهم است اما
در کنار این ها ،آموزش و پرورش تکمیل کننده و
زیربنایهمهیاینهاست.چهبسابخشیاز ریشه
های مسائل امنیتی ما را باید در آموزش و پرورش
جستجو کرد .حال آنکه نظام آموزشی ما در سال
تحصیلیجدیدبرایبازگرداندن3میلیوندانشآموز
بازمانده از تحصیل کاری نکرده است ،همانطور که
برای ترغیب دانش آموزان و خانواده ها برای حضور
در مدارس دولتی عادی و ارتقاء کیفیت آموزش در
این مدارس اقدامی انجام نداده است!
شنیده های ما در کمال تاثر حکایت از آن دارد که
اغلب خانواده ها دانش آموزان خود را برای سال
تحصیلی جدید در مدارس غیردولتی ثبت نام
کرده اند .بنابراین یکی دیگر از مهمترین
چالش های ما این است که بخش عمده ای
از والدین به آموزش و پرورش و مدارس دولتی بی
اعتماد شده اند و گروهی از جامعه که توان پرداخت
شهریه دارند ،فرزندان خود را در مدارس خاص ثبت
نام می کنند .یک سری از دستگاه های دولتی از
دانشگاه ها تا حوزه های علمیه؛ مدارس غیردولتی
خاصرابرایفرزندان کارکنانخودتاسیس کردهاند

کهبهنوعی کنشاعتراضیونقدیبهظرفیتمدارس
دولتیاستواینرویهدر حال گسترشاستوروزبه
روز دامنهآنوسیعترمیشود،به گونهای کهوالدین
تمایل دارند فرزندان خود را یا در سیستم دولتی
مدارس خاص و یا مدارس غیردولتی ثبت نام کنند
واینخاصبودنوچندگانگیدر اختیاراتمدارس
و روش های تربیتی سبب یک گسست اجتماعی و
ناعدالتیاجتماعیخواهدشد.اینناعدالتیدرآموزش
عمومی ،باتوجه به نا کارآمدی کنکور برای انتخاب
شایسته ترین افراد در دوره تحصیالت تکمیلی ،به
شکل گسترده تری استمرار می یابد.
محمدداوری -کارشناسارشدنظامآموزشی:
سال سخت تحصیلی
ِ
آموزش حضوری را باید به فال نیک گرفت ،اما
این سال تحصیلی به دلیل عدم برنامه ریزی های
الزم،بامشکالتوموانعیهمراهاست،ازجملهمسئله
سازگاری دانش آموزان و معلمان با محیط مدرسه
پسازوقفهایطوالنی.دردوسال گذشته،ارتباطبه
شکلغیرحضوریبودودانشآموزانتاحدزیادیبه
اینشرایطعادت کردند.بحثدیگر،چالشآمادگی
سخت افزاری مدارس است که در دوران
اوج گیری امواج کرونا این مسئله به کلی رها شد و یا
موضوع کیفیتآموزش کهبزرگتریننگرانی کارشناسان
بهشمارمیرودوبایدزمانزیادیصرف کردتاحداقل
این کیفیتبهشرایطقبلاز کرونابرگردد.بهطورکلی
کیفیت پاشنه آشیل نظام آموزشی ماست و کرونا
این وضعیت را تشدید کرده و بازگشت به شرایط
گذشته زمانبر است .اما در بحث کیفیت آموزشی
میان مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی تفاوت
آشکاریوجودداردوبیشترینآسیبمتوجهپایههای
ابتدایی بوده است ،درکنار این مسئله ،مشکالت
همیشگیآموزشوپرورشهمبهقوتخودباقیستو
بیتردیدسالتحصیلیجدید،سالسختیبرایآموزش
وپرورش،مدارسوخانوادههاخواهدبود.حدود15
میلیوندانشآموزو30میلیونوالدینبههمراهعوامل
و کارکنانآموزشوپرورشجمعیتیدرحدود45تا50
میلیونراتشکیلمیدهند کهدرگیرچالشسازگاری
باآموزشحضوریپسازسکونوتوقفیدوسالهاند،
اما به فاصله یک روز مانده به بازگشایی مدارس،
موازین و دستورالعمل هایی که والدین و
دانش آموزان باید رعایت کنند ،اطالع رسانی
نشده و مدارس همچنان فاقد برنامه و آمادگی
الزم اند و هیچ برنامه مشخصی هم از سوی
آموزش و پرورش ارائه نشده است .به نظر می رسد
نه تنها چالش های پیشین مدیریت نشده،
بلکه تشدید شده است و حتی مشکالت تازه ای
نیزپدیدآمده؛بهطوری کههنوزدانشآموزانپسربرای
ورود به مدرسه ،موی سر خود را اصالح نکرده اند و یا
دانشآموزاندختروپسرتمایلندارندپوششظاهری
شانرامتناسبباشرایطمدرسهتغییردهندوخواب
دیرهنگام در شب و تاخیر بیداری در صبح از اثرات
آموزش مجازی و دوری از کالس درس است و نشان
میدهدمحصالنبرایسازگاریباشرایطجدیدآمادگیندارند.
بیتردیدمدارسوخانوادههاتامدتهابرسراینمسائلبا
دانش آموزان دچار چالش خواهند بود.
اماسوایاین کاستیهاومشکالت،بایداز بازگشایی
مدارسبهشکلحضوریخرسندوشادمانبود.آموزش
مجازینمیتواندجایگزینآموزشحضوریباشد،
چرا که در پیشرفته ترین کشورها نیز صرفا به عنوان
آموزشمکملتلقیمیشود.امادرعینحالظرفیتها
و دستاوردهای آموزش غیرحضوری را باید حفظ
کرد و همچنان استفاده از نرم افزارها و تولید محتوا و
ارتباطمعلمانبادانشآموزانبهصورتمجازیمی
تواند مکمل آموزش حضوری باشد و یا در اقدامات
پژوهشی و تحقیقی و فعالیت های دانش آموزی
مورد استفاده قرار گیرد.

آ گهی دعوت سهامداران به تشکیل
مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شرکت پزشکان سینای
سمنان به شماره ثبت 7189 :
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز جمعه مور خ  1401/07/22ساعت
 9صبح به آدرس سمنان بلوار شهید کیومرث نوروزی ،بیمارستان سینا تشکیل
ً
می گردد ،شخصا و یا نماینده تام االختیارشان (همراه با وکالتنامه کتبی) در جلسه
حضور بهم رسانند.
متمنی است با توجه به اهمیت موضوع رأسا در جلسه شرکت فرمائید.
دستور جلسه :
 -1انتخابات اعضای هیئت مدیره
 -2بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص ادامه کار بیمارستان (در راستای
مصوبه مجمع قبل)
تاریخ انتشار  1401/6/31خ ت 1401/6/31

هیئت مدیره شرکت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شركت صندوق حمایت
از توسعه صنعت بذر کشور (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره497388 :
شناسه ملی 14006116775
به اطالع كلیه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت
بذر کشور (سهامی خاص) می رساند كه جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده شركت راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1401/07/12در
سالن شهید نعمتی جم واقع در تهران -خیابان طالقانی – ساختمان شماره
 2وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد.
بدینوسیلهازنمایندگانقانونیصاحبانسهامدعوتبعملمیآیدبادردست
داشتن اصل معرفی نامه با مهر از تشكل( اتحادیه  /شرکت  /تعاونی ) خود در
روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
 )1بررسی وتصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر سال 1401
 )2بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شركت برای سال مالی
منتهی به پایان آذر 1402
 )3ارائه گزارش هیئت مدیره ،بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص
عملكرد شركت برای سال مالی منتهی به 1400/09/30
 )4بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت
برای سال مالی منتهی 1400/09/30
 )5بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 )6بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره،
مدیرعامل و کارکنان شرکت
 )7تعیین حق حضور جلسه اعضای هیئت مدیره
 )8بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
 )9انتخاب بازرسین قانونی شرکت
 )10انتخاب حسابرس
 )11تعیین روزنامه کثیر االنتشارجهت درج آ گهی های شرکت
 )12بررسی و تصویب آیین نامه معامالت و تنخواه گردان
گزارش اصالحیه بودجه  ،بودجه پیشنهادی سال آینده  ،گزارش صورتهای
مالیشرکت ،گزارشهیئتمدیرهوبازرسینجهتارائهبهسهامدارانمحترم
آماده میباشد".
خ ت 1401/6/31

هیئت مدیره

