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رئیس مجلس : 

دراقتصاد کارآمدى نداریم

اول ماجـرا به نظر مى رسـد همه چیز سـاده پیـش مى رود؛ 
داشـتن اپلیکیشـنى شـبیه پیام رسـان هاى معمـول کـه 
مختـص دانش آمـوزان طراحى شـده و مى توانـد در فضایى 
دور از خطـوط قرمـز اینترنتـى، بچه هـا را بـه مدرسـه وصل 
کنـد؛ امـا در مـدت خیلى کوتاه، مصائب آن مشـخص شـد 
کـه مهم تریـن آن ملزومـات عضویـت در شـاد بـود؛ یعنـى 
اینترنـت و تلفـن هوشـمند! دو مـواد الزمـى که داشـتنش 
در بسـیارى از نقـاط ایـران حتـى قـم نیـز بـراى بسـیارى 

ازخانواده هـا تقریبـا غیرممکن اسـت.
خیلـى زود «شـاد» غمـى شـد بـراى خانواده هـا. مسـأله 
اى کـه معـاون وزیـر آموزش و پـرورش اعتـراف مى کنـد و 
مى گویـد: تمـام امـا و اگرهایـى کـه نسـبت بـه این شـبکه 
وجـود داشـت، درسـت بـود و «شـاد» مى توانـد منجـر بـه 
محرومیـت از تحصیـل حـدود چهارمیلیـون و 718 هـزار 
دانش آمـوزى شـود کـه بـه علـت محروم بـودن از داشـتن 
اینترنـت و تلفـن هوشـمند،  هنـوز بـه ایـن شـبکه متصـل 

نشـده اند.

نداشتن  تلفن هوشمند مساوى با ترك تحصیل
مسـئله دسترسى نداشـتن بـه فضـاى آموزشـى آنالیـن، 
از همـان ابتـدا از سـوى معلمـان مناطـق محـروم و خیرین 
مدرسه سـاز اعـالم شـد. موضوعـى کـه حمیـد رضا شـیخ 

االسـالم، مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان قم نیـز به آن 
واکنـش نشـان داد و گفـت: بـا توجه به بحـران کرونا و بحث 
آموزش هـاى مجـازى 80 درصـد از دانـش آمـوزان قمـى از 
خدمـات شـبکه مجـازى شـاد بهره منـد هسـتند  امـا 20 
درصد دانش آموزان قم شـرایط اسـتفاده از شـبکه آموزشى 
شـاد را نداشـتند و مـا بـراى ایـن دانـش آمـوزان جزواتـى و 
کتاب هایـى را روان سـازى کردیـم و بـه درب منـازل ایـن 

دانـش آمـوزان در قم و روسـتاها فرسـتادیم.
هم زمـان بـا آمـوزش مجـازى و ورود رسـمى شـبکه 
«شـاد»، بسـیارى از سـازمان هاى مردم نهـاد مدرسه سـاز، 
بـه خیریـن خـود اعـالم کردنـد به جـاى تأمیـن سـاخت 
مدرسـه بـه فکر تهیه تبلت باشـند موضوعى که زیـاد مورد 
اسـتقبال قـرار نگرفـت. فراخـوان مردمى هم بـراى اهداى 
تبلت هـاى دسـت دوم راه افتـاد؛ فراخوانى که عـده اى آن را 
کارسـاز نمى دانسـتند و به نظرشـان تبلت دسـته دوم قطعا 
مشـکل دارد و قابـل اسـتفاده نخواهـد بـود. طـرح مدرسـه 

آنالیـن بسـاز خیلـى زود به بن بسـت رسـید. 
در ایـن گـزارش قصـد ارائـه آمـار نداریـم و آمـارى هـم از 
میـزان ترك تحصیل ها در دسـترس نیسـت؛ حتمـاً وزارت 
آموزش و پـرورش هـم آمـارى از بچه هـاى بازمانـده از 
تحصیـل کـه مى توان به عنوان سـوغات کرونـا از آن یاد کرد 
نیز ندارد. اما قطعاً اتصال به شـبکه شـاد و دسترسى نداشتن 

بـه فضـاى آنالیـن مى توانـد ایـن هزینه ها را داشـته باشـد.

خیر سالمت در فکر تحصیل دانش آموزان
تـا پیـش از آمـدن کرونـا، عدم توانایـى مالـى خانواده هاى 
محـروم در تأمیـن وسـایل اولیـه آمـوزش، یعنـى کیـف 
از  زیـادى  کـودکان  مى شـد  لوازم التحریـر،  باعـث  و 
مدرسـه رفتن بازبماننـد؛ مسـئله اى کـه مى شـد بـا مبلغى 
معـادل 200 هـزار تومان، بخش ابتدایـى اش را تأمین کرد؛ 
امـا حـاال با شـروع سـال تحصیلـى بـراى خانواده هـا حدود 
دو میلیـون تومـان آب مى خـورد؛ بسـیارى از خانواده هایى 
کـه در تأمیـن معـاش روزانـه مانده اند و با اقتصـاد کرونازده، 
حتـى درآمـد پنج مـاه پیـش را ندارند، قطعا خریـد تبلت را 

آروزى محالـى بـا جیـب خالى شـان مى داننـد.
امـا رئیس مجمع خیرین سـالمت اسـتان قم که هر سـال 
در آغـاز سـال تحصیلـى براى دانـش آموزان نیازمنـد لوازم 
التحریـر، لبـاس و ... تهیـه مـى کـرد در ایـن باره مـى گوید: 
امسـال سـال سـخت و متفاوتى بـراى دانش آموزان اسـت. 
سـال آموزشـى پیچیده و متفاوتـى هم بـراى دانش آموزان 
و هـم بـراى والدین شـان. بـا اینکـه درهاى مـدارس به روى 
دانش آمـوزان بـاز شـده، امـا بسـیارى از خانواده هـا ترجیح 
داده انـد کـه فرزندانشـان در خانـه بماننـد و بـا آمـوزش 

مجـازى این سـال را بـه پایان برسـانند. 
حـاج حسـن آقاجانى مى گویـد: در آمـوزش مجازى فقط 
خیـال آن خانواده هایـى که تبلت و گوشـى هوشـمند دارند 
راحـت اسـت و در مقابـل ایـن آمـوزش بـراى آن دسـته از 
خانواده هایـى کـه امکانـات و ابـزار هوشـمند را ندارنـد 
بـه کابوسـى بـزرگ تبدیـل شـده اسـت. ایـن یعنـى اینکه 
درس خوانـدن مجـازى بـراى خیلى از دانش آمـوزان به این 

راحتى هـا هـم نیسـت.
وى معتقـد اسـت  باید براى آینده کشـور تالش بیشـترى 
کنیـم و بایـد بـه  تحصیـل همه دانـش آموزان کشـور نیز به 
یـک انـدازه نگران باشـیم چـرا که همـه این دانـش آموزان 

آینده سـازان کشـور هستند. 
رئیـس خیریـن سـالمت اسـتان قـم مـى گوید: سـالمت 
دانـش آمـوزان بسـیار مهـم اسـت اما نبایـد از تحصیـل باز 
بماننـد، آمـوزش آنالیـن و از راه دور و از طریق فضاى مجازى 
بایـد در دسـترس همـه دانش آموزان باشـد تا هم سـالمتى 
آنـان بـه مخاطـره نیفتـد و هـم از ادامه تحصیل بـاز نمانند.

ارزش ریالى 500 دسـتگاه تبلیت بیش از 3 میلیارد و 500 
میلیـون ریـال بوده اسـت کـه پـس از خریـدارى در اختیار 
کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) قـرار گرفت تا بیـن دانش 

آمـوزان نیازمنـد اسـتان قم توزیع شـود.

ورود میوه هاى پاییزى، نرخ ها را کاهش داد

پیش فروش نفت سال آینده اجرایى مى شود 

وام ودیعه مسکن به اجاره نامه هاى جدید هم داده مى شود

اخبار کوتاه از کورنا 

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه و ســبزى تهران 
ــه  ــى مواج ــا گران ــوه ب ــازار می ــه در ب ــان اینک ــا بی ب
هســتیم نــه گرانفروشــى، گفــت: باالرفتــن هزینــه 
تولیــد و عرضــه میــوه، دلیــل گرانــى نــرخ هــا اســت. 
ــوه در  ــت می ــى قیم ــاره گران ــر   درب ــداهللا کارگ اس
بــازار گفــت: مــا در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش 
هزینه هــاى تولیــد و عرضــه بــا بحــث گرانــى میــوه مواجــه هســتیم نــه گرانفروشــى 
و ایــن دو مقولــه کامــًال بــا هــم متفــاوت اســت. وى اضافــه کــرد: البتــه معمــوالً در 
ایامــى کــه فصــل تابســتان رو بــه اتمــام اســت و تــا چنــد وقــت بعــد از آغــاز پاییــز 
بــه دلیــل عرضــه میوه هــاى پاییــزى در کنــار میوه هــاى تابســتانه و تنــوع و انبــوه 
عرضــه قیمــت میــوه بیــن 10 تــا 15 درصــد کاهــش مى یابــد کــه امســال نیــز ایــن 
اتفــاق افتــاده اســت. کارگــر ادامــه داد: ایــن کاهــش قیمــت از حــدود 25 روز پیــش 

آغــاز شــده و تــا حــدود 20 روز آینــده نیــز ادامــه دارد.

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه از تأمیـن کاالهـاى  
اساسـى با ارز 4200تومانى در سـال آینـده خبر داد و 
گفـت: طـرح پیش فروش نفت سـال آینـده با قیمت 
شـد. خواهـد  اجرایـى  دالر   40 بشـکه  هـر 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور گفـت: 
سیاسـت دولـت بـراى تأمیـن کاال هـاى اساسـى و 
مـورد نیـاز مـردم در سـال آینـده تأمین آن بـا ارز 4 هزار و 200 تومانى اسـت، چون 
تجربـه نشـان داده اسـت کـه هرنـوع تغییـر ارز 4 هـزار و 200 تومانـى و ارز نیمایى 

منجـر بـه افزایـش قیمـت در بـازار مى شـود.
ــع  ــه 1400 در جم ــتاد بودج ــه س ــیه جلس ــه در حاش ــت ک ــر نوبخ محمدباق
خبرنــگاران ســخن مى گفــت افــزود: ســال آینــده آنچــه از فــروش نفــت بــه دســت 
مى آیــد بــه دو شــیوه اســت؛ یکــى فــروش و صــادرات نفــت اســت کــه امســال بــا 
شــرایط ســخت آن را صــادر کرده ایــم و ســال آینــده نیــز چنیــن خواهیــم کــرد و 
درآمد هــاى ارزى آن را بــا ارز 4 هــزار و 200 تومانــى، ریالــى آن را در بودجــه بیاوریــم 

ــه کاال هــاى اساســى اختصــاص دهیــم. و ارز آن را ب

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى 
گفـت: قراردادهـاى رسـمى اجـاره کـه تـا پایـان دى  
امسـال منعقد مى شـود مشـمول دریافـت وام ودیعه 
مسـکن هسـتند. پروانـه اصالنـى بـا اشـاره بـه اینکه 
سـتاد ملى کرونا در آخرین جلسـه خود پرداخت وام 
ودیعـه مسـکن را تا دیماه امسـال تمدیـد کرد، گفت: 
متقاضیـان دریافـت وام ودیعـه مسـکنى که تا پایـان دى ماه قرارداد اجاره شـان منعقد 

شـود بـراى سـال جـارى مى تواننـد وام ودیعـه مسـکن را دریافت کنند.
مدیـرکل دفتـر اقتصـاد مسـکن وزارت راه و شهرسـازى ضمن تاکید بـر اینکه اکنون 
ثبت نـام جدیـد در خصـوص وام ودیعـه مسـکن انجام نمى شـود، توضیـح داد: افرادى 
کـه پیش تـر ثبت نـام کرده انـد سـاماندهى مى شـوند و مبالغى کـه بـراى پرداخت وام 
ودیعـه مسـکن در نظـر گرفتـه شـده بـه متقاضیـان واجد شـرایط به تدریـج پرداخت 
خواهـد شـد.اصالنى یـادآور شـد: پیش تـر و در زمـان ثبت نامـى که تعیین شـده بود، 
2 میلیـون و 200 هـزار نفـر پیامک درخواسـت وام ودیعه مسـکن ارسـال کـرده بودند 
کـه از ایـن میـزان، کـد ملى برخى متقاضیـان مخدوش بـود.وى ادامـه داد: حدود یک 
میلیـون و 800 هـزار نفـر کـد ملـى صحیح داشـتند کـه به آنها پیامک ارسـال شـده و 
بـه مـرور مـدارك خـود را بارگذارى و تکمیـل مى کنند. وى گفت: تاکنـون حدود 500 
هـزار نفـر مـدارك خـود را تکمیـل کرده انـد که به مرور بـه بانک معرفى مى شـوند و در 

فراینـد دریافـت وام ودیعه مسـکن، قـرار مى گیرند.

اقتصادآموزش 

جریمه افراد کرونایى که از قرنطینه خانگى خارج مى شوند

هشدار بهداشت جهانى: مرگ 2 میلیون نفرحتى با  واکسن

 احتمال تعطیلى مدارس و دانشگاه ها

تدوین 116 پروتکل بهداشتى پس از همه گیرى کرونا

معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت، 
از اعمـال جریمـه افـراد مثبـت کرونا 
کـه قرنطینـه خانگـى را رعایـت نمى 
کننـد، خبـر داد.علیرضـا رئیسـى، 
بـا اشـاره بـه اهمیـت مرحلـه سـوم 
غربالگـرى ویـروس کرونـا، گفـت: 
هـدف ایـن مرحلـه تکمیـل خدمات 
بـه تأخیـر افتـاده اسـت و تـا کنـون 41 میلیـون غربالگرى بـراى ویروس 
کرونـا انجـام شـده اسـت.وى، وجـود عالئـم مشـترك بین کوویـد 19 و 
بیمارى هـاى شـایع در فصـل سـرما را چالشـى بـزرگ توصیـف کـرد و 
افـزود: واکسیناسـیون آنفلوانـزا با اولویت مـادران باردار و بیمـاران داراى 
بیمـارى زمینـه اى، در مراکـز بهداشـتى و درمانى انجام مى شود.رئیسـى 
از برنامـه ریـزى بـراى تعییـن و اعمـال جرایـم بازدارنده براى افـرادى که 
بـا تسـت مثبـت کرونـا قرنطینه خانگـى را رعایـت نمى کنند، خبـر داد و 
گفـت: ایـن کار بـا همفکرى کارشناسـان و همکارى قـوه قضائیه و نیروى 

انتظامـى اجرایـى خواهـد شـد.

معـاون کل وزارت بهداشـت گفت: 
در حـال حاضـر موضـوع و محـور 
تهـران  اسـتان  نگرانى هـا،  اصلـى 
و  تجمـع  از  تهـران  زیـرا  اسـت، 
ترددهـاى باالیـى برخـوردار اسـت 
و تأثیـر فراوانـى بـر سـایر اسـتان ها 
مى گـذارد پـس امـکان بازگشـت 
تعطیلى هـا در تهـران بسـیار بیشـتر از سـایر اسـتان ها اسـت. ایـرج 
حریرچـى،   افـزود: در مـوج سـوم کرونـا تعـداد مبتالیـان و بسـترى 
شـدگان خیلى بیشـتر از موج اول و دوم گزارش شـده اسـت به نحوى 
کـه در ایـن میـان نـام اسـتان هاى تهـران و قم، چشـم نـوازى مى کند.
وى ادامـه داد: تعـداد فوتى هـا در برخـى اسـتان ها بـى سـابقه و خیلى 
بیشـتر از حدنصاب هـاى قبلـى اسـت و بـر اسـاس آمار هفته گذشـته، 
متوسـط هـر 7 دقیقـه یـک نفـر بـه علـت کرونا فـوت مى کند کـه این 
آمـار اصـًال زیبنده کشـور ما نیسـت. معاون کل وزارت بهداشـت درباره 
اعطـاى اختیـارات بـراى اعمـال محدودیت هـا نیـز گفـت: در برخـى 

مـوارد امـکان بازگشـت تعطیلى هـا وجـود دارد.

رییـس مرکـز سـالمت محیـط و کار وزارت بهداشـت 
از تدویـن 116 پروتـکل بهداشـتى پـس از همه گیـرى 

کرونـا خبـر داد.
 احمـد جنیـدى در وبینـار مدیـران گروه هاى سـالمت 
محیـط و کار دانشـگاه هاى علـوم پزشـکى کشـور و 
مدیـران گروه هـاى ایـن مرکـز، با اعـالم این خبـر گفت: 
از ابتـداى همـه گیـرى کووید 19 در کشـور تـا 5 مهر 99 
بیـش از دو میلیـون و 627 هـزار بازدیـد از مراکز مختلف 

از جملـه مراکـز تهیـه و توزیـع غـذا، مراکـز عمومـى و 
کارگاهى توسـط بازرسـین بهداشـت محیـط و حرفه اى 
انجـام شـده اسـت. وى افـزود: 49 هـزار و 846 واحـد در 
ایـن مـدت به دسـتگاه قضائى معرفـى شـده و 17 هزار و 

67 واحـد متخلـف نیـز پلمـب شـده اند.
وى تشـکیل کمیته کشـورى بهداشـت محیط در ستاد 
ملـى مبـارزه بـا کرونا را مـورد اشـاره قـرار داد و گفت: در 
گام دوم مبـارزه بـا کرونا 116 پروتکل بهداشـتى توسـط 

مرکـز سـالمت محیـط و کار معاونـت بهداشـت تدویـن 
و ابـالغ شـده اسـت کـه از جملـه ایـن مـوارد نظـارت بـر 
دفن بهداشـتى اجسـاد مشـکوك و قطعى کرونایى بوده 
اسـت. رئیـس مرکـز سـالمت محیـط و کار بیان کـرد: از 
31 مـرداد تـا 11 شـهریور 99 مصـادف بـا مـاه محـرم 
الحـرام 1441 قمـرى شـاهد تشـدید بازرسـى ها به ویژه 
از هیئات مذهبى، مسـاجد و تکایا توسـط بازرسـین این 

مرکـز و دانشـگاه هاى علـوم پزشـکى کشـور بودیم.

 سـازمان بهداشـت جهانـى نسـبت 
بـه مـرگ و میـر در اثـر همـه گیـرى 
وجـود  بـا  حتـى  کرونـا  ویـروس 
اسـتفاده از واکسن هشـدار داده است.  
 (WHO) سازمان بهداشـت جهانى
از  پیـش  کـه  اسـت  داده  هشـدار 
اسـتفاده گسـترده از واکسـن موثـر، 
تعـداد کشـته هـاى ویروس کرونا ممکن اسـت بـه دو میلیون نفر برسـد.
ایـن سـازمان تأکیـد کـرده اسـت، پیـش از ایـن کـه واکسـن بـه طـور 
گسـترده در دسـترس باشـد، تعـداد افـراد جـان باختـه در اثـر بیمـارى 
کوویـد 19 ممکـن اسـت بـه 2 میلیون نفر برسـد و بدون اقـدام هماهنگ 
بـراى مهـار همـه گیرى ایـن بیمـارى، این تعـداد مى تواند حتى بیشـتر 
شـود.مایک رایـان، رئیس اورژانس سـازمان بهداشـت جهانى در جلسـه 
توجیهـى گفـت: «مگـر اینکـه همـه کارهـاى الزم بـراى کنترل شـیوع 
بیمـارى را انجـام دهیـم؛ دو میلیون مـرگ نه تنها قابل تصور اسـت، بلکه 

متأسـفانه بسـیار محتمل اسـت».

�کی: دیگر گالیه �ی  کنم

 اجـازه نمى  دهـم در عرصه مقابله بـا کرونا از 

سایر کشـورها عقب بیفتیم 

مدیرعامل آتش نشانی قم خرب داد: 

ــه  ــس ب ــازه نف ــروى ت ــتن 60 نی پیوس

آتش نشــانى قــم

 مدیرکل پست قم:

اجــراى طــرح یکپارچــه ســازى قرائــت 

قبــوض در قــم  
8 23
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رییس مرکز اورژانس ۱۱۵ قم:

کاهش 28 درصدى تعداد مصدومان 
تصادف ها در قم  

با اهدای ۵۰۰ دستگاه تبلت توسط یک رئیس مجمع خیرین سالمت قم به دانش آموزان نیازمند ؛

دانش آموزان «شاد» شدند

ــاى  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــوادث  ــان ح ــداد مصدوم ــت: تع ــم گف ــکى ق پزش
ــا  ــه ب ــال در مقایس ــت امس ــه نخس ــى در نیم رانندگ
ــه  ــد کاهش یافت ــال،  28.8 درص ــابه پارس ــدت مش م
ــت  ــه نخس ــزود: در نیم ــهیدى   اف ــد ش ــت. محم اس
ــابه  ــدت مش ــر و در م ــزار و 887 نف ــال 15 ه پارس

ــدند. ــدوم ش ــر مص ــزار و 297 نف ــال،  11 ه امس

2

رئیس پلیس فتا قم: 

مراقــب تبلیــغ وام هاى 
ــید دروغین باش

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد ؛

جزئیات بازگشت مجدد «کاالبرگ» به ایران 

با اهدای ۵۰۰ دستگاه تبلت توسط رئیس مجمع خیرین سالمت قم به دانش آموزان نیازمند ؛

دانش آموزان «شاد» شدند
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پرسپولیس ایران  ۱  - السد قطر ۰

تیر خالص آل کثیر به رویاى ژاوى


