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بازگشایی ها؛ مرحله ای و مشروط 

 الزامات گشایش مدارس و دانشگاه ها
یــک اپیدمیولوژیســت با تاکیــد بر اینکــه باید 
بازگشایی ها را به شــکل مرحله بندی شده انجام 
دهیم، مشروط بر اینکه بخش اعظم کشور واکسن 
تزریــق کرده باشــند، گفــت: از روزی که دز اول 
واکسن را به اکثریت افراد جامعه تزریق کنیم، پنج 
هفته بعد می توانیم بگوییم که این اکثریت مصون 
شــده اند. ما هنوز تا رســیدن به این نقطه فاصله 
زیادی داریم و شــاید هنوز قضاوت درباره بازگشت 

به شرایط عادی زود باشد.
دکتر مسعود یونسیان درباره وضعیت کووید ۱۹ در 
کشور، گفت: آغاز و ورود پیک پنجم در کل کشور 
به صورت یکســان نبوده اســت و بنابراین خروج 
از پیک هم در تمام کشــور الزاما یکســان نخواهد 
بود. همانطور که پیک پنجم از اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، هرمزگان و بوشــهر آغاز شــد، بعد 
یکسری استان های دیگر وارد شدند و طبیعی است 
که خروج هم همزمان نباشد. وی افزود: با توجه به 
اینکه اغلب استان های کشور از جمله استان تهران 
پیک را پشت سر گذاشــته اند، در آمار کلی کشور 
شــاهدیم که پیک پنجم را پشت سر گذاشته ایم، 
اما ممکن اســت که هنوز در تمام استان ها به قله 
پیک نرسیده باشیم و بنابراین اگر بخواهیم دقیق تر 
صحبت کنیم بایــد به صورت اســتانی اظهارنظر 
کنیم. حتی شــاید واحدهای کوچک تر از اســتان 
هم دقیق تر باشــد، اما از آنجایی که داده هایی که 
منتشر می شوند، در سطح استانی است، در نتیجه 
در ســطح استان می توان ارزیابی کرد که بر اساس 
داده ها خوشبختانه اغلب استان های ما پیک شان را 
از نظر تعداد موارد جدید ابتال پشت سر گذاشتند.

یونسیان درباره چرایی ادامه مرگ های سه رقمی، 
گفت: البتــه انتظار ما این بود که تــا پایان هفته 
قبل کاهشی بیش از چیزی که اتفاق افتاد را شاهد 
باشیم، اما باید توجه کرد که ابتدا مراجعات سرپایی 
کاهش پیدا می کند، بعــد از آن با فاصله چند روز 
بستری ها و بعد هم با فاصله حدود دو تا چهار هفته 
یا حتی بیشتر مرگ ها کاهش پیدا می کنند. بر این 
اساس تعداد مرگ هایی که اکنون شاهدیم، مربوط 
به بســتری های هفته های گذشــته است. بنابراین 
طبیعی اســت که مرگ ها با مقداری تاخیر کاهش 
پیدا کنند. البته شاید این سوال ایجاد شود که چرا 
ســرعت کاهش مرگ ها در حد انتظار نبود؟، این 
موضوع به جابجایی هــا و تماس هایی که در هفته 
تعطیالت دهه اول محرم داشتیم، بازمی گردد؛ اعم 
از افرادی که مســافرت رفتند یا افرادی که بدون 
رعایت نکات بهداشــتی در عزاداری ها حضور پیدا 
کردند که هر دو این موارد نیز کم نبوده است. اگر 
این اتفاقات رخ نمی داد، انتظار داشتیم که سریع تر 
شــاهد کاهش مــوارد مرگ باشــیم. البته کاهش 
مرگ ها را بیش از این هم شــاهد خواهیم بود، اما 

زمان آن را نمی توان پیش بینی کرد.
وی با بیان اینکه افزایش دسترسی به واکسن کرونا 
و همچنین افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور، 
خبر بسیار خوشایندی است، گفت: با این حال باید 
حواس مان باشــد که تا زمانیکه واکســن دپو شده  
و تزریق نشده باشــد، تاثیری نخواهد داشت. باید 
دز دوم واکســن ها هم تزریق شــود و از هفته دوم 
بعد از تزریق دز دوم واکسن، عمدتا افراد را مصون 
تلقی می کنیم و اگر بپذیریم که بین تزریق دز اول 
و دز دوم ســه هفته فاصله وجود دارد، بنابراین از 
روزی که دز اول واکسن را به اکثریت افراد جامعه 
تزریق کنیم، پنج هفتــه بعد می توانیم بگوییم که 
این اکثریت مصون شــده اند. ما هنوز تا رسیدن به 
این نقطه فاصله زیادی داریم و شاید هنوز قضاوت 

درباره بازگشت به شرایط عادی زود باشد.
یونسیان با بیان اینکه اصوال باید حواس مان باشد که 
در هیچ کجای دنیا هنوز به شرایط عادی بازنگشتند، 
ادامه داد: در هر کشــوری هم که ســعی کردند به 
شــرایط عادی بازگردند، با مشکالتی مواجه شدند. 
بنابراین فعال باید شرایط نزدیک به شرایط عادی را 
مدنظرمان داشته باشیم و همواره باید احتیاط های 
بهداشــتی را ماننــد رعایت در تماس هــا، رعایت 
بهداشت تنفســی، تهویه، حداقل حضور در فضای 
بسته و ... داشته باشیم، اما می توانیم بازگشایی ها را 
به شکل مرحله بندی شده انجام دهیم، مشروط بر 
اینکه بخش اعظم کشور واکسن تزریق کرده باشند.

وی درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، گفت: برای 
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها نیز باید به صورت 
مرحله بندی شده عمل کرد و نمی توان با یک قانون 
کلی بگوییم همه ســر کالس روند یا همه آموزش 
مجازی داشته باشند. به نظر می رسد که کالس های 
کم جمعیت تر مانند تحصیالت تکمیلی را می توان 
زودتر بازگشــایی کرد. در عین حــال از آنجایی که 
عمدتا کالس ها در فضای بســته تشکیل می شوند، 
می توان کالس های پر جمعیت تر را به شکل مجازی 
یا به صــورت توامان مجازی و برگــزاری حضوری 
بخش های عملی داشــته باشیم که میزان تماس از 
نظر زمانی کوتاه تر شــود. درباره مدارس هم به نظر 
می رســد که تا زمانیکه والدین و معلمان واکسینه 
نشده اند، مضراتش ممکن است قابل مالحظه باشد. 
این اپیدمیولوژیســت تاکید کرد: البته به طور کلی 
بازگشایی ها جنبه های بسیار زیادی دارد و به صرف 
یک ابالغ و قانون نمی توان بازگشــایی را انجام داد. 
یکی از جنبه های بازگشــایی این اســت که درصد 
ایمنی جامعه چقدر اســت، جنبه دوم این است که 
آموزش و پرورش ما برای مقابله با این شــرایط چه 
تمهیداتی از نظر افزایش فضاهای فیزیکی، افزایش 
تهویه، کاهش تراکم در کالس ها، افزایش شــرایط 
شست وشوی دست و رعایت بهداشت تنفسی، فراهم 
کردن ماسک برای دانش آموزان به اندازه کافی و... 

اندیشیده است.  ایسنا

دیـــدگاه

تمام واکسن های تأیید شده سازمان جهانی بهداشت نشان 
داده اند که در محافظت از شما در برابر بیماری شدید ناشی 
از کرونا بســیار اثرگذار هســتند؛در نتیجه بهترین واکسن 

برای شما واکسنی است که سریع تر به دست شما برسد!
این روزها روزهای کرونایی برای همه مردم جهان اســت؛ 
به طوری که اکنون بیش از 8 میلیارد نفر در جهان با یک 

دشمن نامرئی دست و پنجه نرم می کنند.
همان دشــمن مرموز و زیرکی کــه در کوچکترین زمان 
ممکن می تواند سالمتی افراد را با تیغ تیز خود نشانه رفته 
و بسیاری را روانه مراکز درمانی و در نهایت پرونده زندگی 

تعداد زیادی را مختومه کند.
در این میان، عالوه بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در پیشگیری از ابتال به کرونا، نقش و اهمیت خاص تزریق 
واکسن و واکسیناسیون افراد مختلف جامعه بسیار پر رنگ 
و برجسته اســت؛ به طوری که استفاده از واکسن و انجام 
واکسیناســیون، مورد اجماع قاطبه کارشناســان صاحب 

نظران حوزه های مختلف پزشکی و سالمت است.
باید توجه کنیم واکســن ها عامل بازدارنده از مرگ و میر 
هزاران نفر در جهان هســتند؛ به طوری که تزریق واکسن 
از بــدو تولد تا مقاطع مختلف به ویــژه در زمان های بروز 

پاندمی بیماری های واگیر دار اهمیت بسیار زیادی دارد.
در پاندمی کرونا نیز این اهمیت و نقش برجسته از جایگاه 
باالیی برخوردار است.تولید واکسن ایمن و مؤثر کرونا گام 
بزرگ و رو به جلو در تالش های جهانی برای پایان دادن به 

همه گیری کووید ۱۹ است.
البتــه در ایــن روزهــای کرونایــی و به ویــژه روزهای 
واکسیناســیون عمومی و تزریق واکســن های مختلف به 
افراد جامعه پرســش ها و ابهامات زیــادی وجود دارد که 
پاســخ علمی و مســتدل به آنها راه کسب آرامش و پرهیز 
از تنش ها و اســترس های مربوط به اثر بخشی یا عدم اثر 

بخشی واکسن است.
در گــزارش زیر به برخی از پرســش های مهــم رایج در 

خصوص واکسن پاسخ داده ایم.

واکسن چه کاری انجام می دهد؟
واکســن ها با تقلید یک عامل عفونی – ویروس، باکتری یا 
دیگر میکروارگانیســم های عامل بیماری  عمل می کنند. 
این کار به سیســتم ایمنی ما »یاد می دهد« که چگونه به 

طور سریع و مؤثر به این عامل واکنش نشان دهد.
واکسن ها معموال یک نوع ضعیف شده از یک عامل عفونی 
را ارائه می کنند که به سیســتم ایمنی ما اجازه می دهد تا 
آن را در حافظــه اش ضبط کند. بدین ترتیب،قبل از اینکه 

ویروس ما را بیمار کند، سیســتم ایمنی ما می تواند سریعا 
آن را شناســایی کرده و مقابله کند. برخی از واکسن های 

کرونا به این صورت طراحی شده اند.
واکســن ها با تقلید یک عامل عفونی – ویروس، باکتری یا 
دیگر میکروارگانیســم های عامل بیماری  عمل می کنند. 
این کار به سیســتم ایمنی ما »یاد می دهد« که چگونه به 
طور ســریع و مؤثر به این عامل واکنش نشان دهد . دیگر 
انواع واکســن های کرونا با روش های جدیدتر ساخته شده  
و با نام واکســن های پیام آور آر .ان .ای )RNA( یا ام .آر .ان .
ای )mRNA(  خوانده می شوند. این نوع واکسن ها به جای 
معرفی عامل )ماده ای که باعث می شود بدن شما آنتی بادی 
تولیــد کند(، کــد ژنتیک الزم را به بــدن ارائه می کند تا 

سیستم ایمنی ما بتواند آنتی ژن را خودش تولید کند.
تکنولوژی این واکســن ها برای چندین دهه مورد مطالعه 
قرار گرفته اند. واکســن های ام .ار.ان .ای حاوی هیچ ویروس 

زنده ای نبوده و تداخلی با دی .ان .ای انسان ها ندارند.

آیا واکسن های کرونا ایمن هستند؟
بله،  حتی واکســن هایی که به ســرعت تولید می شــوند 
نیز بایــد تحت آزمایش هــای بالینی دقیق قــرار بگیرند 
تا ثابت شــود که اســتانداردهای مورد توافق در ســطح 
بین المللــی بــرای حفظ ایمنــی و اثرگــذاری را رعایت 
می کنند. یک واکســن تنهــا در صورتی کــه مطابق این 
 استانداردها باشــد می تواند اجازه سازمان جهانی بهداشت 

و سازمان های ناظر ملی را دریافت کند.

 چگونه واکسن های کرونا 
به این سرعت تولید شدند؟

دانشــمندان توانســتند رکورد زمانی جدیدی را در تولید 
واکســن ایمن و اثرگذار در برابر کرونــا ثبت کنند. عالوه 
بر واکســن هایی که هم اکنون در بســیاری از کشورهای 
جهان در حال استفاده هستند، جای دلگرمی بسیار است 
که بیش از ۲۰۰ واکســن کاندیدا نیــز در مراحل مختلف 
تولید هستند. برخی از این واکسن ها در فاز سوم تحقیقات 
بالینــی؛ یعنی آخرین مرحله قبل از اینکه واکســن تأیید 

شود  قرار دارند.

بهترین واکسن کرونا برای ما کدام است؟
تمام واکسن های تأیید شده سازمان جهانی بهداشت نشان 
داده اند که در محافظت از شما در برابر بیماری شدید ناشی 
از کرونا بســیار اثرگذار هستند. بهترین واکسن برای شما 

واکسنی است که سریع تر به دست شما برسد!
واکسن آسترازنکا

میزان جلوگیری از ابتال به کرونا توســط این واکســن 65 
تا ۹۰ درصد اســت؛ ضمن اینکه میــزان جلوگیری آن از 
فرم شــدید ابتال و مرگ و میر حدود ۱۰۰ درصد اســت. 
آســترازنکا بیشترین واکسنی است که در دنیا تزریق شده 
است. براســاس آخرین توصیه ســازمان بهداشت جهانی 

فاصله دز اول و دوم آن باید 8 تا ۱۲ هفته باشد؛ در نتیجه 
افرادی که در فاصلــه دو ماه دز دوم را تزریق کرده اند هم 

نگران نباشند.
واکسن سینوفارم

میزان جلوگیری از ابتال به فرم شــدید کرونا توســط این 
واکســن 6۰ تــا 7۰ درصد و میزان جلوگیــری از مرگ و 
میر حدود ۹۰ درصد اســت. ایمنی زایی این واکســن در 
افراد باالی 6۰ ســال کاهش می یابد. تزریق این واکســن 
بــرای افراد زیر ۱8 ســال در امارات و چیــن مورد تایید 
قرار گرفته اســت. شــرکت دارویی ســینوفارم که متعلق 
به دولت چین اســت واکســن خود را با استفاده از نسخه 
غیر فعال شــده ویروس کرونا ساخته است. عوارض تزریق 
این واکســن بسیار نادر است. امارت متحده عربی توانسته 
اســت مجوز تولید واکسن ســینوفارم را از پکن اخذ کند 
اما این نکته قابل توجه این اســت که هیــچ تفاوتی بین 
ســینوفارم پکن، ووهــان و امارات وجود ندارد و هر ســه 
 واکســن توســط نهادهای علمی و بین المللی مورد تایید 

واقع شده اند.
ویژگی های خوب واکسن سینوفارم:

۱-فاصله زمانی کوتاه بین دز اول و دوم
۲-عوارض ناچیز بعد از تزریق

3-اثر بخشی قابل قبول
ســینوفارم در خانم های بار دار بعــد از هفته دوازدهم و 
خانم های شــیرده مجوز تزریق دارد و این افراد همچنین 
می توانند واکســن آسترازنکا هم تزریق کنند. عارضه لخته 

شدن در این واکسن ۰.۰۰۰۲ است.
کووبرکت

واکسن کووبرکت نخستین واکسن کووید-۱۹ تولید محققان 
ایرانی است. این واکسن در شرکت شفا فارمد وابسته به بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تولید شده است.پلتفرم 
تولید این واکســن  بر اســاس »ویروس کشته شده« است. 

واکسن برکت ایمنی زایی ۹3 درصدی دارد.

نکته مهم
دقــت کنیــم! بدترین و خطرنــاک تریــن کار ممکن به 
تعویق انداختن واکســن به بهانه تزریق یک واکسن خاص 
اســت؛چراکه ایجاد سطح ایمنی ســریع در بدن و مقاوم 
کردن ایمنی بدن مقابل ویروس کرونا مانع از درگیر شدن 
بدن با این ویروس مهلک خواهد شــد و به تعویق انداختن 
واکسیناسیون برای اســتفاده و تزریق واکسن خاص هیچ 
تضمینی در عــدم ابتال به این ویــروس نبوده و خطر هر 

لحظه در کمین شماست.  فارس
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بهترین »واکسن« کدام است؟

یک کارشناس آموزشی از متضرر شدن دو گروه از دانش آموزان با شیوه تحصیلی 
"آموزش مجازی" می گوید.

کیفیــت آموزش، افت یادگیری دانش آموزان و از ســوی دیگــر نگرانی از ترک 
تحصیل در مناطق محروم و حاشیه شهرها از آسیب های جدی، آموزش مجازی 

در دوران همه گیری کروناست.
آســیب های آموزش مجازی برای دانش آموزان، باعث شــده تا ســازمان جهانی 
بهداشــت و یونیســف مخالف ادامه تعطیلی مدارس باشند و تعطیلی مدارس به 
علت همه گیری کرونا را منجر به آســیب روحی کودکان و نوجوانان دانســته اند 
و خواســتار بازگشایی مدارس با رعایت شروطی از جمله واکسیناسیون، سیستم 
تهویه بهتر برای کالس های درس و امکان تشکیل کالس های کوچک تر، رعایت 

فاصله اجتماعی و آزمایش مکرر کودکان و کارکنان مدارس شدند.
آغاز ســال تحصیلی جدیــد در ایران نیز با تصمیمات جدیدی برای بازگشــایی 
مدارس و به کار بســتن شــیوه آموزش ترکیبی به جای تعطیلی کامل مدارس 
همراه شده است و بر این اساس مناطق روستایی و عشایری از مهرماه کالس های 
درس حضوری دارند و در ســایر مناطق به شــرط توانایــی رعایت پروتکل های 
بهداشتی مدارس به تدریج از آبان ماه به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.
اما بازگشــایی حضوری مدارس با چه الزاماتی همراه است؟ مدارس دولتی برای 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی و تامین امنیت و ســالمت دانش آموزان به چه 
کمک هایی نیاز دارند؟ و ادامه تعطیلی مدارس و اتکای صرف به آموزش مجازی 
چه تبعاتی را به ویژه به لحاظ افت یادگیری برای دانش آموزان رقم خواهد زد؟ آن 
هم در شرایطی که آموزش مجازی در قالب موارد کیفیت الزم را نداشته و بیشتر 
بار آموزش به دوش مادران افتاده است اما  برخی والدین، مهارت و امکانات الزم 
برای مشارکت در آموزش فرزندانشان را ندارند. طراحی و تولید محتوای آموزشی 
چندرســانه ای که نیازهای دانش آموزان را برطرف کند، نوپاست و راهی طوالنی 

برای رسیدن به بلوغ و جایگزینی با آموزش حضوری در کالس درس دارد.
مجید عابدی کارشــناس آموزشــی که خود مدیریت مــدارس ابتدایی را تجربه 
می کنــد، درباره ضــرورت بازگشــایی حضوری مــدارس و حرکت به ســمت 
آموزش هــای ترکیبی گفت: آموزش نباید تعطیل و مســیر یادگیری باید حفظ 
شــود، تجربه مدارس دولتی و غیردولتی را در آمــوزش مجازی داریم، مدارس 
دولتی به لحاظ امکانات از جمله اقالم بهداشــتی و تکنولوژی و فناوری آموزش 

مجازی مهجور مانده اند.
وی افزود: مواردی همچون افزایش آمار تزریق واکســن،  واکســینه شدن بخش 
قابــل توجهــی از کادر آموزش و پرورش و از ســوی دیگر مطرح شــدن امکان 
واکسیناســیون دانش آموزان، کمک می کند تا خانواده هــا آمادگی الزم را برای 

پذیرش آموزش حضوری داشته باشند.

مدارس دولتی نیازمند حمایت
این مدیر مدرسه درباره تامین مایحتاج مورد نیاز مدارس دولتی برای بازگشایی 
مدارس گفت: طی دو ســال گذشــته، تامین اقالم بهداشتی و مواد مورد نیاز در 

مدارس دولتی برای بازگشــایی حضوری به شکل مناسبی اتفاق نیفتاد همچنین 
منابــع محتوایــی و آمادگی الکترونیــک و ابزاری در مــدارس دولتی به توجه 
بیشتری نیاز دارد، تعداد قابل توجهی از مدارس دولتی برای تامین امکانات نیاز 
به کمک دارند همچنین در بحث آموزش مجازی به لحاظ محتوایی و زیر ساخت 
الکترونیک آمادگی الزم را نداریم و وزارت آموزش و پرورش باید در طول دو سال 

گذشته تمهیدات الزم را برای تسهیل آموزش فراهم می کرد. 

تعطیلی تمام مدارس، آسان ترین کار!
عابــدی ادامه داد: هم اکنون، حداقل کار در مدارس دولتی این اســت که با توجه 
به واکسیناسیون و تدوین پروتکل بهداشتی برای حضور دانش آموزان در مدارس،  
آموزش ترکیبی را داشــته باشیم، آموزش و پرورش فقط تهران و شهرهای بزرگ 
نیســت در برخی از شهرهای کشــور مدارس کم جمعیت هســتند و 4۰ درصد 
دانش آمــوزان می توانند آموزش حضــوری دریافت کنند اما آمــوزش و پرورش 
راحت ترین مســیر را انتخاب کرد و به ســراغ تعطیلی کل مدارس کشور رفت.وی 
عنوان کرد: امیدواریم با روند فعلی واکسیناسیون، امسال به سمت آموزش حضوری 
حرکت کنیم چرا که در گذشــته و در این دو ســال، تمهیدات الزم برای محتوای 

الکترونیک  و زیرساخت های فناوری فراهم نشد و به حداقل ها اکتفا کردیم.

استفاده از شرکت های دانش بنیان 
عابدی درباره چالش های آموزش مجازی گفت: شبکه شاد بستر آموزش مجازی 
اســت و این حرکت الزم و جسورانه بود و کمک کرد رخوت فناوری در آموزش 
مجازی رفع شود اما واقعیت این است که عدم رضایت فنی، پشتیبانی و عملکرد 
نامناســب در شبکه شــاد وجود دارد و به اندازه دو سال فرصتی که برای وزارت 
آموزش و پرورش وجود داشت به سمت رفع مشکالت نرفتند؛ یکی از حلقه های 
مفقوده در نظام آموزش، شــرکت های دانش بنیان هستند که امکان هم افزایی با 
آنها برای تقویت بستر آموزش مجازی و توسعه محتوای آموزش الکترونیک وجود 

دارد اما از ظرفیت آنها استفاده نشد.
این مدیر مدرســه تصریح کرد: تداوم آموزش مجازی نیازمند فراهم کردن منابع 
محتوایی، اینترنت پرســرعت و آمادگی نیروی انسانی است البته اتفاقات جالبی 
به صورت خودجوش توســط معلمان و مدارس اتفاق افتاد و کرونا با وجود تمام 
مشکالتی که ایجاد کرد، بدنه آموزشی را دچار تغییراتی کرد تا به حرکت دربیاید 
البته این انتظار وجود دارد شــبکه شــاد به لحاظ فنی، عملکردی و پشــتیبانی 
توســعه الزم را پیدا کند و انحصار مشــکوکی که برای این شــبکه وجود دارد، 
تبدیل شود به فضای هم افزایی برای استفاده از استعداد شرکت های دانش بنیان.

عابدی درباره در اختیار نداشــتن ابزار آموزش مجازی توسط برخی دانش آموزان 
بیان  کرد: در تهران که پایتخت است با مشکل کمبود گوشی هوشمند و اینترنت 
پر ســرعت مواجهیم و بخشــی را دولت باید کمک کند اما جنس آموزش نباید 
فقط منحصر به شبکه شاد شود و می توان از بستر آموزش های تلویزیونی بیشتر 

استفاده کرد و شیوه آموزش تلویزیونی را تغییر داد و تقویت کرد.

شوق یادگیری کمرنگ شده است 
وی دربــاره افــت یادگیری در آموزش مجــازی گفت: وقتی ارتبــاط تعاملی با 
دانش  آموز کم و جریان محتوا تضعیف می شود، تحقق یادگیری و شوق یادگیری 
کم می شود این روند افت تحصیلی را رقم می زند، خستگی جسمانی و روانی برای 
معلمان، دانش آموزان و خانواده ها ایجاد شــده است و کمبودها و محدودیت های 
ناشــی از وضعیت اقتصادی یا نبود آمادگی محتوایی و زیرساختی برای آموزش 
مجازی، جریان یادگیری را تضعیف کرد. نظام آموزشــی تمام تالش خود را کرد 
تا از ظرفیت های موجود استفاده کند و فیلم های آموزشی در شبکه های مختلف 
بارگذاری شد اما این ها کفایت نمی کند چون از ابتدا بسترهای الزم برای آموزش 

مجازی توانمند را پیش بینی نکرده بودیم.

توقف آموزش برخی دانش آموزان 
این مدیر مدرســه ادامه داد: افت تحصیلی در مناطق محروم و حاشــیه شهرها 
پررنگ تر است و حتی به توقف آموزش و جا ماندگی از آموزش رسیده است؛ دو 
گروه از آموزش مجازی متضرر می شوند، دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان که 
آموزش حضوری به شــدت در یادگیری آنها تاثیر ویژه دارد و دانش آموزان پایه 
یازدهم و دوازدهم چون باید کنکور بدهند و مســیر آینده زندگی آن ها مشخص 
می شود، عدم رضایتمندی از شرایط کنکور امسال گویای این واقعیت بود که این 

دانش آموزان با آموزش مجازی متضرر شده اند.
وی ادامه داد: اگر فضایی را ایجاد کنیم که آموزش ها ترکیبی داشــته باشــیم و 
محتوای آماده الکترونیکی را به اشــتراک بگذاریــم، می توانیم به افت تحصیلی 
کمک کنیم؛ شبکه رشد باید تقویت شود تا همه دانش آموزان کشور به محتوای 
آموزشی خوب دسترسی داشته باشند، شبکه رشد قرار بود بستری برای تولید و 
بارگذاری محتوای آموزشی الکترونیک باشد اما محقق نشد با توجه به  پراکندگی 
امکانات در کشــور و عدم دسترســی به آموزش متوازن باید در این چند سال با 
همت بیشــتری به سمت تقویت شــبکه رشــد می رفتند تا اگر زمانی قرار شد 
بخشــی از آموزش غیر حضوری باشد محتوای آموزش الکترونیک شرایط بهتری 

داشته باشد.
عابدی درباره نگرانی خانواده ها از آموزش حضوری خاطرنشان کرد: اگر خانواده ها 
متوجه مهار کرونا بشــوند ترس و نگرانی آنها از آموزش حضوری کمتر می شود، 
برای حضور دانش آموزان در مدارس و رعایت پروتکل های بهداشــتی نیاز است 
تــا اقالم مورد نیــاز در اختیار مدارس قرار بگیرد،  نظــارت بر مدارس دولتی و 
غیردولتــی تقویت شــود تا خانواده  ها از نزدیک مشــاهده کنند فاصله گذاری و 
رعایــت پروتکل ها در مدارس انجام  می شــود ما نمی توانیم بــا خانواده ها مقابله 
کنیم و تــا تمهیدات اولیه را باور نکنند، نگرانی از بازگشــایی حضوری مدارس 

وجود خواهد داشت.
وی در پایــان تاکید کرد: دولت باید ســرانه بهداشــتی را حتماً مانند شــرایط 
 بحرانی بداند و پیش بینی کند چــرا که مدارس دولتی در تامین نیازهای عادی 

مشکل دارند.  تسنیم

کدام گروه از دانش آموزان با »آموزش مجازی« متضرر می شوند؟

بررسی مهمترین چالش مدیریت 
جدید سازمان تامین اجتماعی

علــی دهقان کیا گفــت: در رابطه با موضوع دســتمزد ها 
و مساله متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان انتظار ما 
از وزیر تعاون این اســت که وقتی تورم ســیر صعودی به 
خود می گیرد باید جلسات شورای عالی کار هر چه زودتر 
تشکیل شــود. همزمان با آن هم یا باید تورم کنترل شود 
یا باید دســتمزد ها با این وضعیت سرسام آور تورم تطبیق 

داده شود.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران 
درباره مهمتریــن چالش مدیریت جدید ســازمان تامین 
اجتماعی در حوزه بازنشستگان گفت: در رابطه با جابجایی 
مدیریتی در ســازمان تامین اجتماعی وزیر محترم تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در اولین جلســه ای که برای مراســم 
تودیع و معارفه مدیران ســازمان ما با ایشان دیدار کردیم 
صحبت های امیدوار کننده ای هم از ســوی ایشــان و هم 
از ســوی مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی مطرح 
شــد. البته بعد از آن در جلســه دیگری که آقای وزیر با 
مسووالن تشــکل های کارگری داشتند باز بحث های مفید 

و امیدآفرینی مطرح شــد. طرح این مســاله که شستا زیر 
نظر سازمان تامین اجتماعی است و بنابراین مدیریت این 
مجموعه را باید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعیین 
کنــد نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درواقع دیدگاهی 
اســت که وزیر محترم برای اولین بار آن را مطرح کردند. 
چون ما در دولت گذشــته شــاهد طرح چنین دیدگاهی 

نبودیم.
 وی ادامــه داد: یا در رابطه با موضــوع اعطای هدایایی از 
ســوی شستا به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر 
محترم طی بخشــنامه ای این نوع اقدامات را ممنوع اعالم 
کردند که این هم یک تصمیم امیدبخش محسوب می شود. 

در جلســه دیگری که ما با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی داشتیم ایشان درخواست کردند تا پیشنهاد ها و 
درخواســت ها نوشته و به ایشــان انتقال داده شود. ضمن 
اینکه یک درخواســت بدیع را هم ایشان مطرح کردند و از 
ما خواســتند تا برایشان بنویسیم که اگر جای وزیر بودیم 
چه می کردیم. درواقع مجموعه صحبت هایی که تا به حال 
مطرح شــده مفید و مطلوب بوده است. اما اینکه در عمل 
اتفــاق امیدوارکننده ای رخ داده باشــد فعلی مورد خاصی 
مشــاهده نشده است. البته دغدغه ای که مسووالن محترم 
دارند این است که حقوق بازنشستگان و کارکنان به موقع 

پرداخت بشود.  میزان


