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شهردار تهران:

همه مراکزی که می توانند در مهار 
کرونا مشارکت کنند به میدان بیایند

شــهردار تهران گفت: همه مراکزی که می توانند 
در مهار کرونا مشارکت کنند باید به میدان بیایند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین افتتاح و آغاز 
به کار ۲۶ مرکز واکسیناســیون کووید ۱۹ گفت: 
قــدرت دین، قدرت رهبری دینــی و قدرت مردم 
را جمهوری اســامی نمایان کرد. کسانی امیدوار 
شــدند در این انقاب که در پرتو حق خواهی خود 
تاش می کردند اما به ذهن و دلشــان خطور نمی 
کرد که با توســل به دین و رهبــری پیامبر گونه 
امام بر اســتکبار داخلی و جهانی تسلط پیدا کند و 

ذهن هایی نیز نگران شدند.
وی ادامــه داد: اربعین نهضت آخرالزمانی اســت و 
باز امیدها و نگرانی هایی را به دنبال داشــته است. 
امید جبهه حق و نگرانی کســانی که دشمن ملت 
ها هســتند. ما با همه وجود اربعیــن را پاس می 
داریم و به عنوان یک بازمانده از طریق سید الشهدا 
در حرکت به ســمت کربا ادای دیــن خود را در 
این مکان و با خدمت به مــردم جبران می کنیم. 
شــهردار تهران بیان کرد: هفته دفاع مقدس است 
و تجلی همان ســه ویژگی که ذکر کردم باعث شد 
جنگ تحمیلی به دفاع مقدس تبدیل شــود. وی با 
بیان اینکه ما راهی نداریم جز با تمسک به اسام و 
پیوری در رهبری و حضور در میدان مردم بتوانیم 
از قله های مختلف عبور کنیم و خودمان را به قله 
نهایی که تحویل پرچم انقاب اســامی به دست 
ولی و صاحب حقیقی مان هست برسیم، گفت: این 
پاندمی روزانه ده ها هزار نفر در سراســر جهان را 
داره به کام مرگ می کشاند. این بیماری نه چیزی 
اســت که یک روزه و یک هفته و یک ماهه پرونده 
اش بســته شود بلکه باید با او زندگی کنیم و مهار 
کنیم و زمین گیرش کنیم. با شدت باالیی با حضور 
کادر درمان در این مــاه های متمادی این کار در 
حال انجام است و با سربلندی از آن بیرون آمدند و 
شهیدان سامت را تقدیم ملت ما کرد. این راه نیاز 
به تکمیــل دارد و حضور جدی همه مراکز که می 

توانند به ملت خدمت کنند دارد.
شــهردار تهران گفــت: تا امروز تاش شــهرداری 
معطــوف بــه کمک به دیگــران و ارائــه خدمات 
بــود و با موفقیــت این کار را کــرد. طی ماه های 
گذشته خدمات شایســته ای توسط شهرداری در 
نهایت گمنانی در طبق اخاص گذاشــته شــد که 
قابل تقدیر اســت. وی بیان کرد: شــهرداری همه 
ظرفیت های خود را بنا شــد که به میدان بیاورد. از 
بخش حمل و نقل گرفته تا آتش نشــانی و شرکت 
شهر ســالم و غیره همه یکپارچه می خواهند رنگ 
و بــوی خدمت و مواجه با ایــن بیماری را به خود 
بگیرند و فراتر از تزریق واکســن تاش می کنیم با 
تکمیل ظرفیت هایی که در ستاد مواجه با بیماری 
کرونــا در شــهرداری راه اندازی شــد، تاش ما 
معطوف به این باشــد که با توسعه واکسیناسیون 
شروع و آنرا به سمتی که با فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعــی و نقــش آفرینــی شــهرداری و ارائه 
ســطح باالیی از خدمات اجتماعی این بیماری را 
مهار کنیم. شــهردار تهران ابــراز امیدواری کرد با 
توسعه این خدمات شــهرداری بتواند وعده تبدیل 
 شــدن به نهاد خدمت گــذار اجتماعی را در عمل 

محقق کند.  مهر

 پویشی جهت واکسیناسیون 
همه شهروندان باالی ۱۸ سال پایتخت 

تا ۱۰ مهر
سرپرست ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران با اشــاره به برگــزاری پویش جهت 
واکسیناسیون همه افراد باالی ۱۸ سال تا ۱۰ مهر 
در پایتخت گفت: شهرداری تهران از همه امکانات 
خود جهت واکسیناســیون شــهروندان اســتفاده 

خواهد کرد.
علی نصیری، سرپرســت ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران در مراسم افتتاح و آغاز 
بــکار ۲۶ مرکز جدید واکسیناســیون در پایتخت 
اظهارداشت: پویش و کار جدیدی را آغاز کرده ایم 
که از سه روز پیش شروع شده و قرار است که تا ۱۰ 
مهر بتوانیم در شهر و استان تهران هیچ فرد باالی 
۱۸ ســال نداشته باشــیم که دز اول واکسن کرونا 
را دریافت نکرده باشــند. وی افــزود: ما این بار نه 
فقط تأمین مکان بلکه تامین همه امکانات از جمله 
نیروی انســانی را به عهده می گیریم و ۱۳ مرکز یا 
شــهر واکسن ثابت شهری و ســه مرکز خودرویی 
جدید و ۱۰ مرکز ســیار دیگر از امــروز آغاز بکار 
می کند. وی بیان داشت: بر همین اساس ۷۰۰ هزار 
دز در ۱۰ روز از وزارت بهداشــت درخواست شده 
است و امیدواریم هر چه ســریع تر واکسیناسیون 

شهروندان تهران به طور کامل انجام گیرد.
نصیری یادآور شد: با شروع دوره جدید مدیریتی در 
شهر تهران و شهرداری تهران یکی از برنامه هایی که 
به صورت راهبرد در برنامه های شهردار تهران اعام 
شــد برداشتن بار کرونا در کانشهر تهران از دوش 
دولت بود. وی خاطرنشــان کرد: همه دستگاه ها و 
مراکز و ســازمان های شــهرداری پای کار آمدند و 
در دو هفتــه کار جهادی و شــبانه روزی امروز به 
این نقطه رسیدیم. سرپرســت سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شــهر تهران گفــت: برنامه ها در 
۱۴۰ محور تدوین شده است و مشارکت مردمی در 
مدیریت کرونا حائز اهمیت اســت چراکه هر جا در 
این انقاب از مردم اســتفاده شد پیروزی داشتیم. 
همچنین همبستگی میان همه دستگاه ها و اولویت 

پیشگیری بر درمان است.  فارس

اخبــــار

بر اســاس اعام یونســکو ۹۲.۷ درصد مدارس در جهان 
بصورت کامل یا ترکیبی باز هســتند؛ ایــران جزو معدود 
کشــورهایی بود که در دوران کرونا تعطیلی مدارس را به 
شکل گســترده داشت! اغلب کارشناسان معتقدند که باید 
منتظر افت تحصیلــی پنهان و ترک تحصیل دانش آموزان 

کشورمان باشیم.
پــس از حــدود ۱۸ ماه تعطیلی مدارس و محقق نشــدن 
کیفیــت آموزش در بســتر مجــازی، هم اکنون بیشــتر 
کارشناســان در این موضوع اشــتراک نظر دارند که  باید 

منتظر افت تحصیلی پنهان و ترک تحصیل  باشیم.
اگر چــه پیش از این حق امنیت و ســامت دانش آموزان 
اولویت و دســت باالتری داشــت اما این روزها با مشخص 
شدن افت یادگیری، دیگر نمی توان حق آموزش را در کنار 

حق سامت و امنیت دانش آموزان نادیده گرفت .
اوضــاع آنجا حادتر می شــود که بگوییم، بیشــترین  افت 
تحصیلی متوجــه دانش آموزان مناطق محروم و حاشــیه 
شــهرها یا مدارس دولتی اســت، چرا که مدارس خاص و 
غیردولتی ملزم به ارائه آموزش ها در بســتر شــبکه شاد با 
مشــکات خاصش در سال تحصیلی گذشــته نبودند و از 

انواع پلتفرم های آموزش مجازی بهره می برند.
برخــی والدین، مهارت و امکانات الزم برای مشــارکت در 
آموزش فرزندانشان را ندارند و تمام این ها مواردی است که 
نظام حکمرانی کشور در سیاست گذاری بازگشایی مدارس 
باید مدنظر داشته باشد. مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
نیز دربــاره تبعات افت تحصیلی پنهــان دانش آموزان در 

سال های آینده هشدار دادند.
در گفت وگویــی کــه با "بهنــام بهراد" عضو پژوهشــگاه 
مطالعات آموزش و پرورش داشتیم، تاش کردیم تا تبعات 
ادامه تعطیلــی مدارس بر افت یادگیــری دانش آموزان را 
بیشــتر بررسی کنیم و اینکه ســایر کشورها چه سیاستی 
را در پیــش گرفتنــد، آیا آنهــا نیز مانند ایــران ۱۸ ماه 
کامل درهای مدارس را بســتند؟! بــه گفته او، طبق اعام 
یونســکو ۱۲۷.۹5۹.۴۱۱ دانش آموز معادل ۷.۳ درصد از 
کل دانش آموزان جهان که  ۱۷ کشــور را شــامل می شود 
هم اکنون تعطیل هســتند، و ۹۲.۷ درصد مدارس بصورت 

کامل و یا ترکیبی باز هستند.
بهنام بهراد درباره ضرورت های بازگشــایی مدارس اظهار 
کرد:  ۱.5 میلیارد دانش آموز در سراســر جهان وجود دارد 
کــه ۱۱۲ میلیون دانش آموز حدود ۱۰ درصد به مدرســه 
نمی روند و کشــور ما جزو آنهاســت، بیشــتر کشورها از 
سپتامبر ۲۰۲۱ مدارس را بازگشایی کردند، برخی به شکل 

ترکیبی و برخی به صورت کامًا حضوری. 
وی افــزود: جدیدترین پیمایش دربــاره وضعیت تعطیلی 
مدارس در ســال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ که ۱۸۰ کشور 
در آن مشارکت داشتند و توسط سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی OCED با همکاری یونســکو، یونیســف و بانک 
جهانی انجام شد، یکی از مواردی را که بررسی کرد، میزان 

تعطیلی مدارس بود؛ بر این اساس متوسط تعطیلی مدارس 
در کشورهای دارای درآمد باال، 5۳ روز و متوسط تعطیلی 
در کشــورهای دارای درآمد ضعیف تا متوســط  ۱۱5 روز 
بود البته وضعیت آنها بدین شــکل نبود که مانند ایران از 
ابتدای ســال تحصیلی تا پایــان آن را تعطیل اعام کنند 
بلکه با عبور موج کرونا  اعام می کردند مدارس باز شوند.

بازگشایی مدارس در ایران اولویت نیست!
بهراد ادامه داد: در ایران مدرســه نخســتین اولویت برای 
بسته شــدن است و برای بازگشــایی اصًا اولویت نیست! 
۱۰ شهریور سازمان ملل فراخوان داد، مدارس را باز کنید 
و بیشــتر از این نمی توان انتظار کشــید مدارس باز شود، 
منتظر ریشــه کنی کرونا نباشید. تعطیلی مدارس در ایران 
پدیده ایســتا بود و از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی تعطیل 
کردیم. عضو پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش بیان 
کرد: در پیمایشــی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
انجام داد، مشخص شد برخی کشــورها مانند سوئد اصا 
پیــش دبســتانی و مــدارس ابتدایی را تعطیــل نکردند، 
برخی کشــورهای اســکاندیناوی و آلمان حدود ۲۰  روز 
و کاســتاریکا ۱۸۰ روز تعطیلی مدارس داشــتند اما ایران 
از جمله کشورهایی اســت که بیشترین میزان تعطیلی را 
داشت، مدارس حدود ۲۰۰ روز تعطیل بودند و جزو معدود 

کشورهایی بودیم که تعطیلی گسترده داشتیم.
وی درباره افت یادگیری دانش آموزان گفت:  در آزمون های 
بین المللی تیمز و پرلز که عملکرد دانش آموزان را در ســه 
حوزه خواندن و نوشــتن، ریاضیات و علوم بررسی می کند، 
نمــرات دانش آمــوزان ایرانی حدود 5۰ نمــره پایین تر از 
متوســط بین الملل اســت و با این عملکــرد ضعیف وارد 

بحران کرونا شدیم.

بهراد با اشاره به اینکه بانک جهانی در گزارشی اعام می کند 
پیش از شیوع کرونا، نرخ فقر یادگیری در کشورهای دارای 
درآمد متوسط و پایین  5۳ درصد بود، عنوان کرد: در ایران 
فقر یادگیری داریم  و پیشــرفت تحصیلی ضعیف است با 
ایــن وضعیت وارد بحران کرونا و تعطیلی مدارس شــدیم 
بنابراین انتظار می رود افت تحصیلی که از گذشته داشتیم 

با تعطیلی ها افزایش پیدا کند.
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره آموزش 
مجازی تصریح کرد: پلتفرم آموزش مجازی باید استاندارد 
باشــد و بیش از ۹۰ درصد نیــاز معلمان و دانش آموزان را 
پاسخگو باشد، ما چنین پلتفرم در ایران نداریم، کشورهای 
جهان از دو دهه گذشــته آمــوزش مجازی در پلتفرم های 
مختلف را داشــتند اما در ایران آماده نبودیم و یکباره وارد 
آموزش مجازی شــدیم، بنابراین شبکه شاد ایجاد شد، در 
پیمایشی درباره شبکه شاد با حضور 5۰ هزار معلم سراسر 

کشور مشخص شد کارایی آن حدود ۶۰  درصد است. 
وی ادامه داد: معلمان از قبل با آموزش های مجازی آشنایی 
نداشتند بنابراین وقتی وارد این فضا شدند به دلیل فقدان 
مهارت های الزم نتوانســتند تدریس مناســب و با کیفیت 
داشــته باشند از ســوی دیگر کشــور از نظر زیرساخت ها 
آماده آموزش مجازی نبــود، همچنان پهنای باند اینترنت 
و پوشــش آن مناسب نیست و بســیاری از نقاط کشور به 
اینترنت مناســب دسترســی ندارند، تمام این موارد باعث 
می شــود جمعیت زیادی از دانش آموزان نتوانند از آموزش 
مجازی اســتفاده کنند و مشــکل دیگر نداشتن تجهیزات 
از جمله تبلت و موبایل اســت، به دلیل  شــرایط اقتصادی 
و امکانات متفاوت خانواده ها شــاهد هستیم برخی توانایی 
تهیــه موبایل و تبلت و تامین هزینه های اینترنت را ندارند 
یا در برخی مناطق یا خانواده ها دختران در اولویت آموزش 

نیستند، معلوالن و ناتوانان از آموزش مجازی کنار گذاشته 
شدند، تمام این مشکات باعث افت یادگیری دانش آموزان 

به ویژه طبقات صعیف تر جامعه شد.

تعطیلی بیشتر، عملکرد تحصیلی بدتر
وی ادامه داد: در پیمایشــی که سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی در سال ۲۰۲۰ انجام داد، مشخص شد در آزمون 
پیزا که کیفیت نظام ملی آموزش را می سنجد و۸۰ کشور 
عضو آن هستند،  آنهایی که بیشــترین میزان تعطیلی را 
داشــتند کمترین نمره و کشــورهایی که کمترین میزان 
تعطیلی را داشــتند باالترین عملکرد و نمره را داشــتند، 
بنابراین هرچقدر میزان تعطیلی بیشــتر شــود باید انتظار 
عملکرد تحصیلی بدتر را داشت. عضو پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش با تأکیــد براینکه برخی تصور می کنند 
با برگرداندن دانش آموزان به نظام آموزشــی افت تحصیلی 
جبران می شــود، متذکر شــد: اصًا اینگونه نیست و این 
افت تحصیلی پایدار اســت که از بین نخواهد رفت، بانک 
جهانی در ســال ۲۰۲۰ گــزارش داده کودکانی که تحت 
تاثیر افت یادگیری قرار می گیرند، ۱۰ تریلیون دالر معادل 
۸ درصدی از GDP جهانی از درآمدشان را در طول زندگی 
از دســت می دهند و این برابر اســت با از دست دادن یک 

سال درآمد برای این دانش آموزان.

تعطیلی مدارس و تبعات اقتصادی
بهراد درباره آثار اقتصادی تعطیات طوالنی مدت مدارس 
بیان کرد: به ازای هر سال تحصیلی که دانش آموزان بیشتر 
درس خوانده و آموزش اثربخش دریافت می کنند ۷.5 تا ۱۰ 
درصد درآمدشــان به ازای هرسال در طول زندگی افزایش 
می یابــد و تعطیلی هر ۳ ماه آمــوزش اثربخش ۳  درصد 
کاهش درآمــد را برای آنها خواهد داشــت. وی گفت: در 
این پژوهش اشــاره شده اســت، اگر کشورها در آموزش و 
پرورش مداخلــه و دانش آموزانی که افــت یادگیری زیاد 
دارنــد را حمایت کنند و دانش آموزان دارای افت یادگیری 
در دروس اساســی مانند خواندن و نوشتن، علوم، ریاضی 
و مهارت های عاطفی و اجتماعی به ســطح دو برســانند با 
افزایش ۲۸ درصدی تولید ناخالص ملی در هشــتاد سال 
آینده مواجه می شــوند، بنابراین مسئله بسیار پیچیده تر از 
آن اســت که سیاست گذاران کشــور به آن نگاه می کنند،  

نباید نسبت به تعطیلی مدارس ساده اندیشی داشت.
دو سال افت تحصیلی دانش آموزان 

وی متذکر شــد: تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد به 
ازای 5 ماه تعطیلی ۹ ماه تحصیلی افت کیفیت آموزشــی 
ایجاد می شــود و در ایران دو ســال افت کیفیت یادگیری 
داریم بنابراین چــه اتفاقی برای دانش آموزان در آینده رخ 
می دهد؟ جبران این دو ســال به سادگی امکان پذیر است؟ 
کوبیدن بر طبــل تعطیلی بیش از اندازه مدارس خطرناک 

است.  تسنیم
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وزیر بهداشــت از تزریق ۴۸ میلیون ُدز واکسن تا کنون 
خبر داد و بر بازگشایی مدارس تأکید کرد.

بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در شورای اداری دهلران، 
اظهار داشــت: دولت در شروع کار، هدف خود را کنترل 
کرونا و توجه به سامت مردم قرار داد و توانستیم عقب 
ماندگــی های چندماه قبل از دولت ســیزدهم را تا حد 
زیــادی جبران کنیم و بــا تامین مقــدار قابل توجهی 
واکســن کرونا، تا دیروز ۴۸ میلیون ُدز واکسن کرونا در 
کشــور تزریق شــده بود که این یک کار انقابی، بسیار 

بزرگ و ناشی از لطف خداوند بود. 
وی افزود: از ابتدای هفته تا روز پنج شــنبه، بیش از ۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز  واکســن کرونا در کشور تزریق 
شــده بود که این به اندازه کل جمعیت یکی دو کشــور 
منطقه اســت و ایــن موفقیت ها با حرکت و مشــارکت 
مردمی به دســت آمد. از ابتدای انقاب تا کنون در هر 
مرحله و دورانی از جملــه دفاع مقدس، مردم به کمک 

آمدند، موفق شده ایم. 
 وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس 
نقش نیروهای مردمی در کنار نیروهای مســلح، بسیار 
ویژه و ارزشمند بود. تمام ارگانها و دستگاه های اجرایی 

هم در صورتی به موفقیت می رسند که مردمی باشند.
وی تصریح کرد: در واکسیناســیون، کارکنان بهداشتی 
و درمانی به تنهایی موفق به انجام واکسیناسیون نشده 
اند بلکه نیروهای مردمی و داوطلب به ما کمک ویژه ای 

کردند که قدردان آنها هستیم. 
 وزیر بهداشــت تاکید کرد:یکــی از اقدامات مهم دولت 
ســیزدهم در روزهای اول اســتقرار خــود، عضویت در 
پیمان شانگهای بود که با تاش ها و پیگیری های رییس 
جمهور انجام شد و می تواند اثرات اقتصادی بسیار مهمی 

در آینده کشور داشته باشد. 
 وی یادآور شــد: عمده مشــکل تامین نیروی انسانی با 
بومــی گزینی تا حد زیادی برطرف می شــود. در بومی 
گزینی نیروهای اســتان ایام و شــهر دهلران برای این 
منطقه تربیت و برای خدمات دهی، ماندگار می شــوند 

که این سرمایه بزرگی برای هر منطقه است. 
 وزیر بهداشت گفت: برای افزایش ظرفیت بومی گزینی 
در اســتان ایام، آمادگی کامل داریم. همچنین آموزش 
پزشــکی در دهلران و ایام باید گســترش پیدا کرده و 
تقویت شود که البته متاسفانه رشد آموزش پزشکی در 

کشور تا کنون، متوازن نبوده است.
عین الهی یادآور شد: در دورانی که در معاونت آموزشی 
وزارت بهداشــت مسئولیت داشــتم، دانشکده پزشکی 
زابل راه اندازی شــد و در همان سال، دختران زابلی در 
کنکور، رتبه های برتر کشــور را کسب کرده بودند چون 
راه اندازی دانشکده پزشکی، امید باالیی را برای تحصیل 

در رشته پزشکی در آنها ایجاد کرده بود. 
 وزیر بهداشــت ضمــن تاکید بر لــزوم تقویت راه های 
ارتباطی دهلــران، خاطرنشــان کرد: وجــود راه های 
ارتباطی و مســیر مواصاتی، یکی از عوامل پیشرفت و 
محرومیت زدایی مناطق مختلف است که دولت در این 
زمینه، تاش خواهد کرد تا وضعیت راه های این منطقه 

بهبود پیدا کند.
وی ادامــه داد: مشــکات کشــاورزی، آب، نفــت و 
پتروشــیمی، کمبود امکانات ورزشی و سایر مشکات را 
به عنوان نماینده دولت در جلســه شورای اداری استان 
ایام بررســی و این مشــکات جهت برطرف شدن به 

دستگاه های مسئول، انعکاس داده می شود. 
 وی ادامــه داد: در بیماری ها، مصــرف دارو به تنهایی 
ممکن است کارگشا نباشــد بلکه اصاح سبک زندگی، 
نقش مهمی دارد. توســعه امکانات ورزشــی در مناطق 
مختلف کشــور می تواند در کاهش بیماری ها و تامین 
ســامت جامعه، موثر و مفید باشد. عین اللهی با اشاره 
به وارد شدن صدمات فراوان به حوزه آموزش در دوران 
کرونــا، گفت: در آینده به افراد تحصیل کرده نیاز داریم 
و بازگشــایی مدارس، ضروری اســت؛ البته در مناطقی 
مانند دهلران که تعداد دانش آموزان اندک و زیرساخت 
های آموزشی، مناسب است می توان مدارس را با رعایت 

پروتکل ها به ویژه فاصله گذاری، بازگشایی کرد.

وزیر بهداشت:

بازگشایی »مدارس« ضروری است

92 درصد مدارس جهان بصورت کامل یا ترکیبی باز هستند 

 ایران رکورددار بیشترین تعطیلی مدارس در دوران کرونا!

معاون بهداشت وزارت بهداشــت، در ارتباط با وضعیت 
واکسیناسیون دانش آموزان و شرایط بازگشایی مدارس، 

توضیحاتی ارائه داد.
علیرضا رئیســی، با اشــاره به آخرین اخبــار در رابطه 
بــا واکسیناســیون دانش آمــوزان اظهار کــرد: اکنون 
واکسیناســیون برای ۱۷ ســال به باال شروع شده است 

و برای آنها هم از واکسن سینوفارم استفاده می کنیم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنــی بر اینکه آیا واکســن 
سینوفارم تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارد یا خیر 
گفت: واکســن ســینوفارم مورد تأیید سازمان بهداشت 
جهانی اســت اما خیلی از واکســن هایی که در کشورها 
مطرح می شوند مجوز سازمان بهداشت جهانی را ندارند 
بلکه مجوز سازمان غذا و داروی هر کشور را دارند. یعنی 

همان مجوز مصرف اضطراری.
رئیســی ادامه داد: ما برای واکسیناسیون دانش آموزان 
فعًا برنامه ای نداریم اما برای ۱۲ ســال به باال تدابیری 
را اندیشــیده ایم تا واکسن کرونا دریافت کنند البته این 
جمله به این معنا نیست که تصمیم نداریم افراد زیر ۱۲ 
سال را به هیچ عنوان واکسینه نکنیم فعًا در حال برنامه 

ریزی هستیم اما هنوز تصمیم نگرفته ایم.
سخنگوی ســتاد ملی کرونا در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه برای افراد زیر ۱۷ سال از چه واکسنی می شود 
استفاده کرد گفت: پیش بینی مطالعات ما مبنی بر این 
است که از واکسن سوبرانا و ســینوفارم برای این افراد 

می شود استفاده کرد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت تصریح کرد: مطالعات 
برای واکســینه کردن افراد زیر ۱۷ ســال در کشــورها 
متفاوت اســت به عنــوان مثال در آلمــان فقط دانش 
آموزانی که بیماری زمینه ای دارند واکســینه می شوند 
در فرانســه تمامی دانش آموزان به صورت تک دوز آن 
هم با واکســن فایزر واکسینه می شوند و برخی کشورها 
مانند چین از سه تا ۱۷ سال را با واکسن های سینووک 

و سینوفارم به صورت دو دوز واکسینه کرده اند.

به گفته رئیسی، در امارات و بحرین از واکسن سینوفارم 
برای واکسینه کردن دانش آموزان زیر ۱۷ سال استفاده 
شده است. وی خاطرنشــان کرد: همانطور که گفتم ما 
برای واکسینه کردن دانش آموزان باالی ۱۲ سال برنامه 
داریم و قرار اســت اگر واکسیناســیون آنها آغاز شود از 
سینوفارم به صورت دو دوز و سوبرانا به صورت تک دوز 

استفاده کنیم.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در پاسخ به 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه اگر واکسیناسیون دانش 
آموزان انجام شــود مدارس بازگشــایی می شود یا خیر 
گفت: برای بازگشــایی مدارس تاکید بر واکسن نداریم، 
باید ایمن ســازی والدیــن، معلمان و حتــی رانندگان 
سرویس انجام شود. لزوماً بازگشایی مدارس رابطه ای با 

واکسینه شدن دانش آموزان ندارد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه آیا احتمال می دهید افراد زیر ۱۲ سال را 
اصًا واکســینه نکنید، گفت: در تمام دنیا گفته می شود 
اگر ۸۰ درصد مردم واکســن بزننــد زنجیره کرونا قطع 
می شــود و می توان گفت برای ۲۰ درصــد باقی مانده 
خیلی دیگر خطر جــدی وجود ندارد به همین دلیل ما 
هم باید مانند کشورهای دیگر بررسی کنیم آیا عوارض 
واکســن برای افراد زیر ۱۲ ســال با درصد ابتای افراد 
زیر ۱۲ ســال به کرونا و بعضاً مــرگ و میر آنها تفاوتی 

دارد یا خیر.
وی ادامه داد: هر چقدر عدد این تفاوت بیشتر باشد لزوم 
واکسیناسیون هم بیشتر می شــود که البته این تفاوت 
برای افراد زیر ۱۲ سال چشــمگیر نیست چرا که افراد 
زیر ۱۲ ســال خیلی کمتر به کرونا مبتا می شوند و اگر 
مبتا شــوند به صورت خفیف می گیرنــد اما هر چقدر 
سن باالتر رود این اختاف معنادار تر می شود همانطور 
که می بینید با واکســینه شدن افراد باالی ۷۰ سال آمار 

مرگ و میر این گروه سنی کاهش یافته است.
رئیســی گفت: زمانی اجازه می دهیم مدارس بازگشایی 

شود که سامت معلم و دانش آموزان تأمین شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

بازگشایی مدارس با واکسیناسیون دانش آموزان ارتباطی ندارد

افزایش معضل اعتیاد در مناطق حاشیه نشین
یک جامعه شــناس با اشــاره به اینکه بیکاری و فقر از جمله عوامل بسیار مهم 
در افزایش معضل اعتیاد هســتند،گفت: متاسفانه حاشیه نشینی در شهرک های 

اقماری و عدم تجانس فرهنگی از عوامل افزایش این معضل اند.
امان اهلل قرایی مقدم جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه در خصوص مشکات و 
معضات اعتیاد در خانواده گفت: اعتیاد بنیان خانواده را از هم می پاشد و عاوه بر 
اینکه خانواده را به اصطاح منفجر می کند، فرزندان ناصالحی را نیز به و جود می 

آورد که امکان اینکه این فرزندان به اعتیاد روی آورند چندین برابر خواهد شد. این 
جامعه شــناس افزود: معضات اعتیاد تنها به خود فرد محدود نمی شود و فردی 
که به اعتیاد روی می آورد اقتصاد جامعه را متزلزل می کند و انواع آســیب های 
اجتماعی دیگر از جمله فحشا، روابط نامشروع و غیره را به وجود می آورد به بیان 
دیگر اعتیاد زیر بنای انواع آسیب های اجتماعی است. وی در خصوص عوامل روی 
آوردن افراد بــه معضل اعتیاد بیان کرد: بیکاری، فقر از جمله اصلی ترین عواملی 
اســت که سبب بروز اعتیاد می شود اما در کنار آن محیط زندگی، دوستان ناباب 
نیز از دیگر عوامل هستند اما توجه به این نکته ضروری است یکی از مسائل مهمی 

که در بروز اعتیاد نقش دارد حاشــیه نشینی است.قرایی مقدم عنوان کرد: مناطق 
حاشیه نشین هم به دلیل ضعف کنترل و عدم وجود ترس از شناخته شدن در این 
مناطق به دلیل باال بودن تراکم جمعیتی یکی از عللی است که سبب افزایش اعتیاد 
می شــود. این جامعه شناس در پاسخ به این ســوال که چرا مواد مخدر از قیمت 
بسیار پایینی برخوردار است و چرا به راحتی در دسترس است اظهار کرد: باید گفت 
یکی از دالیل این پدیده شیوه کار دالالن، خریداران و فروشندگان مواد مخدر است 
که افراد را به دام این بای خانمان سوز بیاندازند چراکه خود این افراد به عنوان یک 

پل ارتباطی نقش دارند و به نوعی بذر می پاشند تا در آینده درو کنند.


