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انعکاس

وزیر ارشاد در گفت وگو
با Khamenei .ir
از گرایشهای انقالبی و مومنانه
و گروههای مردمی حمایت میکنیم
نــخــســتــیــن دیــــــدار
رئیسجمهور و هیئت
دولـــــت ســیــزدهــم با
رهبر انقالب در ششم
شهریور از نظر تعداد
موضوعاتی کــه مــورد
بحث قرار گرفت ،آن را
در جایگاه یک دیــدار خاص در طول سالهای
اخیر قــرار میدهد .اهمیت بازسازی انقالبی
و عقالنی فرهنگ و ساختارهای فرهنگی از
جمله محورهای مهم ایــن دیـــدار بــود .پایگاه
اطـــاعرســـانـــی  KHAMENEI.IRبـــه همین
مناسبت با دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر
ارشاد دولت سیزدهم گفتوگو کرده است که در
بخشهاییازآناسماعیلیضمناشارهبهاینکهاز
گرایشهایانقالبیومومنانهوگروههایمردمی
حمایتمیکنیم،گفتهاست:امروزکهدرآغازکار
دولت سیزدهم هستیم ،جبهه فرهنگی انقالب
در بخش خارج از دولت به توانمندیهایی رسیده
است که میتواند در وزارت ارشاد دولت با نظام
حکمرانی جدید ایفای نقش داشته باشد .در این
نظامحکمرانیجدیدفرهنگی،نظاماتمبتنیبر
تحوالتفعلیبایدبازنگریشود.شاخص هبازسازی
درنظامحکمرانیفرهنگیدردور هجدیدایناست
که تصدیگری از جریان دولتی به جریان مردمی
واگذار میشود .این کار با شعار «دولت مردمی»
انطباقدارد.البتهبهاینمعنانیستکهاینجریان
جوانومؤمندرداخلدولتحلشود.اینجریان
بههویتمتمایزیرسید هوبایدباهویتباقیبماند
و این دولت انقالبی و مردمی است که باید حوزه
تصدیگری خودش را به این جریان واگذار کند.
اینشکلنویننظامحکمرانیفرهنگیدرگامدوم
انقالباسالمیاستکهدولتاسالمیباتوجهبه
رشدجامعهدینیکهمظهرش ّ
تشکلهایجوانان
انقالبی است ،وظایف حکمرانیاش را با آنها به
اشتراکمیگذاردوازظرفیتهایآنهابرایرشد
و اعتالی نظام حکمرانی فرهنگی در جمهوری
اسالمیاستفادهمیکند.

یک توئيت

۱۱۹هزارنوآموز،مشکوکبه
مشکالتجسمیحرکتی!

گزیده

انتقادها ازگرانی بلیت های اربعین

فرصت طلبی ایرالین ها
از سفرهای اربعین !

باوجودپوشش 99درصدیسنجشنوآموزان،غفلتازسنجشمنظمکودکانقبلازدوره
پیشدبستانییکتهدیدبرایسالمتنسلآیندهاست.رئیسسازمانآموزشوپرورشاستثنایی
درگفتوگوباخراسانازتفاهمباوزارتبهداشتوسازمانبهزیستیبرایحلاینمشکلخبرمیدهد
مــصــطــفــی عــبــدالــهــی -نــتــایــج سنجش
نوآموزان سال تحصیلی جدید ،اعــداد و ارقام
نــگــرانکــنــنــدهای دارد و نــشــان م ـیدهــد که
 119هــزار نفر از ایــن کودکان یعنی حــدود 8
درصد آنهــا ،دچار اختالالت جسمی حرکتی
هستند؛ آمــاری نگرانکننده که اگرچه ممکن
است تفاوت چندانی با سالهای قبل نداشته
باشد ،اما هشداری جدی درباره عادیشدن یک
بحراناست.طبقاعالمآموزشوپرورشتاکنون
سنجشیکمیلیونو 500هزارنوآموزبرایورود
به پایه اول ابتدایی امسال انجام شده که از میان
آنها 119هزار نوآموز دارای عالیم شکبرانگیز
هستند« .محمدحسن عظیم عراقی» معاون
تشخیص سازمان آمــوزش و پــرورش استثنایی
کشورجزئیاتاینسنجشرادرگفتوگوباایلنا،
اینطوراعالمکردهاست:
 کودکانی که به پایگاههای سنجش مراجعهمیکنند توسط مراقبان ســامــت ،از جهات
پوست ،مو ،ناخن ،قد ،دهان ،دندان و ...بررسی
میشوند.سپسموردسنجشبیناییوشنوایی
قرار میگیرند و دانشآموزانی که مشکوک به
مشکلخاصیهستند،بهمراجعتخصصیارجاع
دادهمیشوند.
طبقآخرینآمار،کودکانمشکوک ۱۱۹هزارنفر هستند؛ یعنی این افــراد مشکالتی از نظر
آمادگیتحصیلیدارند وفعالمشکوکهستندو
بعدازانجامتستهایتخصصیمشخصمیشود
کهچهتعدادازآنهابهطورجدیمشکلدارند.
  ۱۹هــزار و  ۴۰۰نفر از کودکان مشکوک بهمشکالتشنوایی ۵۲،هزارو ۱۰۰نفرازکودکان
مشکوکبهمشکالتبینایی ،دوهزارو  ۲۰۰نفر
ازکودکانمشکوکبهمشکالتجسمیحرکتی
هستند.همچنینتعدادکودکانیکهمشکوکبه
مشکالت اوتیسم تشخیص داده شدهاند۴۵۰ ،
نفراست.
 اگرچه بسیاری از این نوآموزان دارای عالیممشکوکدرتستمرحلهدومامتیازالزمراکسب
میکنند امــا نتیجه قطعی بــرای برخی از این

ایــن مشکالت در کودکان زودتــر انجام شــود و
آموزشهای ویژه آنها را زودتر شروع کنیم ،به
همانمیزاندرپیشگیریازشیوعوپیشرفتاین
مشکالتنیزموفقترخواهیمبود.بهگفتهمعاون
وزیرعواملمتعددژنتیکی،اجتماعی،معیشتی،
بهداشتی و سالمت ،جغرافیایی و ،...در بروز
اختالالتمبتنیبرمعلولیتکودکانموثراستکه
میتوانبامداخالتبههنگام،آنراکنترلکرد.
▪پوشش 99درصدیطرحسنجشنوآموزان

نوآموزان هم این است که در جمع دیرآموزان یا
کودکانکمتوانذهنیقرارمیگیرند.
▪چرااینقدردیر؟

حاال سوال مهمی که به وجود میآید ،این است
که سنجش کودکان چرا با این همه تاخیر و در 6
سالگی آغاز میشود ،آن هم به ضرورت رسیدن
زمــان حضور در مدرسه؟ این سوالی است که
پاسخش را ما از معاون وزیر آمــوزش و پــرورش و
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی جویا
شدهایم.
▪ 3نهادمتولیسنجش

«سیدجواد حسینی» در گفتوگو با خراسان
این تاخیر در سنجش را قبول دارد و میگوید:
این سنجشها باید از سنین پایینتر انجام شود
تا با مداخله بههنگام و سریع ،بتوانیم کمکهای
آموزشیالزمرابهبچههاارائهکنیم.ویمیافزاید:
هماکنون وزارت بهداشت یک سنجش را در بدو
تولدنوزادانانجاممیدهدوبعدازآنهمسازمان
بهزیستی در  4.5سالگی کــودکــان ،سنجش
مشابهی دارد .بعد از آن نیز سازمان آمــوزش و
پرورشاستثنایی،مسئولیتسنجشنوآموزانرا
برعهده دارد که فقط مربوط به نوآموزان ابتدایی
نیست بلکه شامل پیشدبستانیها هم میشود

وامسال 600هزارپیشدبستانیراهمسنجش
کردهایم.
▪تفاهمنامهمشترک

به گفته حسینی هماکنون آمــوزش و پــرورش،
وزارتبهداشتوسازمانبهزیستیتفاهمنامهای
راامضاکردهاندکهبراساسآنبتوانندازدادههای
بانکهای اطالعاتی هم استفاده کنند و یک
جامعه آماری مشترک داشته باشیم .وی تصریح
میکند :بدونشک هرچه غربالگری و تشخیص

معاونوزیرآموزشوپرورشبهتوسعهخدماتاین
حوزهدراینوزارتخانههماشارهوتصریحمیکند:
سنجشنوآموزاندرکشورازسال 71وباپوشش
 1.5درصدی آغاز شد اما خوشبختانه در سال
گذشته به  98.8و امسال به  99درصد رسیده
است،ضمنآنکهبرایپوششصددرصدینیز،
پایگاههایدائمیدراستانهاخواهیمداشتکه
بازماندگان از سنجش را هم تحت پوشش قرار
دهند.ویمیافزاید:برایخانوادههاییکهتوان
مالی هزینه این سنجشها را ندارند نیز تدابیر
الزم پیشبینی شده است و قطعا هیچ نوآموزی
به خاطر نداشتن هزینه سنجش ،از انجام آن باز
نخواهدماند.

 2هزار کودک  2تا  3ساله تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی میگوید :ممکن
اســت ایــن تصور اشتباه وجــود داشته باشد
که آمــوزش و پــرورش استثنایی ،تنها مسئول
رسیدگی به دان ـشآمــوزان دارای مشکالت
جسمیوحرکتیاستامادرصورتشناسایی
و غربالگری بهموقع ،آموزشهای ما از سنین
پایینتر هم آغاز میشود ،کما اینکه اکنون از
 10هزار و 411کودک دوره پیشدبستانی،
2هزار نفر از آن ها کودکان  2تا 3ساله هستند
که تحت حمایتها و آمــوزشهــای خانواده

محور قــرار دارن ــد .به گفته
او ،سنجش شایستگیها
و صالحیتهای حرکتی
دانـشآمــوزان نیز در مراکز
اســتــانهــا در حــال انجام
است ،ضمن آنکه از امروز
نیز طرح شناسایی نوآموزان پیشدبستانی
در معرض مشکالت ویژه یادگیری در کشور
آغاز میشود تا با مداخله بههنگام ،مانع از بروز
مشکالتبرایایندانشآموزان،خانوادههای
آنهاونظامآموزشیشویم.

کمکم آغازدوران پس ازکرونا!

اسکای نیوز دیروز در گزارشی نوشت :به
گفته مقامات بهداشتی ،امید به زندگی
در انگلیس به پایین ترین سطح خود در
طییکدههاخیررسیدهاست .بهداشت
عمومی انگلستان ( )PHEمی گوید:
کاهش  1.3سال برای مردان و  ۰/۹سال
برای زنان به دلیل مرگ و میرهای ناشی
از همه گیری کرونا بوده است .این نشان
می دهد که کووید 19با نابرابری های
موجود ،کاهش امید به زندگی را تشدید
کرده است.

رسانه های جهان

بــــلــــومــــبــــرگ:
نظرسنجیبلومبرگ
از  45ش ــرک ــت
بــــزرگ ت ــج ــاری در
ایاالتمتحده ،اروپا و
آسیا نشان میدهد که  84درصد این
شرکتهاقصددارندپسازهمهگیری
کرونا ،هزینه کمتری برای سفرهای
تجاری خود هزینه کنند .آنهــا قصد
دارند بودجه این سفرهای خود را بین
 20تا 40درصدکاهشدهند.
آژانــــــــــــــــــــــــس
فــــرانــــسپــــرس :
داد ههـــــــــــــــــای
مقامات بهداشتی
چـــــیـــــن نــــشــــان
مــــیدهــــد کــــه ایــــــن کــــشــــور تــا
 ۱۵ســپــتــامــبــر( ۲۴شــهــریــور)
 ۲دوز واکـــــســـــن را بـــــه یــک
میلیاردو ۱۰۰میلیون نفر یا حدود
 72درصد از  1.4میلیارد جمعیت
خود تزریق کرده است.

سی ان ان تجربه  5کشور را که دوران پساکرونا و «زندگی با کووید  »19را کلید زدند مرور میکند
غفوریان -جهان در  20مــاه پــس از آغــاز
هــم ـهگــیــری کــــوویــــد ،19درصـــــدد تجربه
عادیسازی زندگی و بازگشت به شرایط عادی
است .سیانان دیروز در گزارشی به  5کشور
دانمارک ،سنگاپور ،تایلند ،آفریقای جنوبی و
شیلی پرداخته است که آغاز شرایط و زیست
جدید «پس از کرونا» را کلید زدهاند .فشارهای
اقتصادی ،قفلشدن بسیاری از مشاغل بهویژه
در حوزه سفر و گردشگری و کسب وکارهای
زیرمجموعه و مرتبط با آن ،باعث شده است
دولتها شعار «زندگی عادی با کووید »19را
سرفصل تجربه پس از کرونا قرار دهند و تدابیر
جدیدیرااتخاذکنند.
▪دانمارک:کرونادیگرتهدیدیجدی
نیست

بنابر گــزارشــی کــه ســیانان
دیــــروز نوشته اســـت ،دولــت
دانـــــــــمـــــــــارک در 10
سپتامبر(19شهریور) همه محدودیتهای
باقیماندهکرونادراینکشوررالغوورسمااعالم
کــرد« :کــوویــد  19دیگر بیماری نیست که
تهدیدی جــدی بــرای جامعه بــاشــد ».اکنون
دانمارکیها میتوانند بــدون نشان دادن
«گذرنامه کووید» وارد رستورانها و محلهای
تجمع و تفریحی شوند ،از وسایل نقلیه عمومی
بدونماسکاستفادهکنندوبدونمحدودیتدر
مهمانیهای شلوغ حضور یابند و در عمل به
زندگیقبلازهمهگیریبازگردند.
▪کلیدموفقیتدانمارکچهبود؟

کلید موفقیت دانــمــارک حــدودا 6میلیونی
در ایــن تجربه جدید تا حــدی در راهانـــدازی
واکسیناسیوننهفتهاست:طبقگزارشنشریه
علمی آنالین « »OWIDاکنون بیش از 74
درصد از مردم دانمارک به طور کامل واکسینه
شــدهانــد .مگنوس هونیک ،وزیــر بهداشت،
چهارشنبه گذشته در توئیتی نوشت :میزان
انتقال ویروس هماکنون 7دهم درصد است،
بهاینمعناکهروندشیوعبیماریهمچنانادامه
داردواگربیشترازیکدرصدشودیعنیدرحال

▪آفریقایجنوبی؛کاهشمحدودیتها
درسایهدلتا

افزایش است .او تاکید کرده است که پایههای
اصلیدراینموفقیتوتالشبزرگ،واکسنها
ومردمدانمارکهستند .ویهمچنینباقدری
احتیاط گفته است« :با وجود اینکه اکنون در
موقعیت خوبی از نظر مقابله با کرونا قرار داریم،
اما از این بیماری به طور کامل خارج نشدهایم و
اگر کووید 19دوباره عملکردهای مهم کشور را
تهدید کند ،دولت در هرگونه اقدام سریع تردید
نخواهدکرد».
▪درسنگاپور 81درصدواکسینهشدند

دولــــــت ســنــگــاپــور در مــاه
ژوئن(تیرماه) اعــام کــرد که
قصدداردبااستراتژیکوویدبه
زندگی ادامه دهد .استراتژی آنها این بود که
تالش کنند شیوع بیماری را با واکسن کنترل
کردهو میزانبستریشدندربیمارستانهارابه
جای محدودکردن زندگی شهروندان کنترل
کنند .تایلندیها درباره «زندگی با کرونا» یک
خبرخوبویکخبربددارند«:خبربدایناست
کهکووید 19ممکناستهرگزازبیننرود.خبر
خوبایناستکهمیتوانباآندرشرایطعادی
زندگی کرد ».سنگاپور که از ماه قبل اعالم کرد
درصددبرداشتنکاملمحدودیتهاست،پیش
از تغییر رویکرد خود «استراتژی صفر کووید» را
دنبال کرد و اکنون یکی از باالترین نرخهای
واکسیناسیون در جهان را دارد که 81درصد از

مردمبهطورکاملواکسینهشدهاند.آنهاشیوع
بیماریراازطریقردیابیبیماران،قرنطینههای
خاص مبتالیان و آزمایشهای اجباری ویژه
کارکنانوکارگرانپرخطرکنترلمیکنند.

در آفریقای جنوبی با کاهش
میزانآلودگی،اکنونبرداشتن
محدودیتها آغاز شده است.
آنهامنعرفتوآمدشبانهرابهساعت 23شبتا
 4صبح تغییروکاهشدادهاندوتعدادافرادمجاز
درتجمعاترابه 250نفردرفضایبستهو500
نفر در فضای باز افزایش دادهاند .رئیسجمهور
هفتهقبلگفتهاستکهموجسومویرانگرکرونا
از نــوع دلتا هنوز به پایان نرسیده اســت اما
هماکنون واکسن کافی برای پوشش بیش از
یکچهارم بزرگساالن برای یک دوز را داریم.
وی همه را تشویق کرد که واکسینه شوند و با
رعایتمحدودیتهایباقیماندهبهکشوراجازه
دهند به حالت عادی بازگردد .وی گفت :تنها با
اقداماتفردیوجمعیاستکهمیتوانیمتعداد
مبتالیانجدیدراکاهشدهیم.

▪تایلند؛اولویتواکسیناسیوندرنقاط
گردشگری

▪تقدیرازشیلیبرایپوششباالی
واکسیناسیون

تایلند قصد دارد مــاه آینده
بانکوکودیگرمقاصدمحبوب
بازدیدکنندگان خــارجــی را
بازگشاییکند.درواقعآنهادرتالشاندصنعت
مهم گردشگری خود را با وجود افزایش تعداد
مبتالیانزندهکنند.آنهااهالیجزیرهپوکتاز
نقاط مهم گردشگری را برای حضور مسافران
خارجیبهطورکاملواکسینهکردند.همچنین
در  15ژوئیه(تیرماه) نیز برنامه مشابهی را در
جزایرکوهسامویی،کوهفاننگانوکوهتائواجرا
کردند .طبق آنچه رویترز اعالم کرده است،
اکنونگردشگرانواکسینهشدهمیتوانندازاین
نــقــاط بــازدیــد کنند .در تایلند اگــرچــه نرخ
واکسیناسیون نسبت به برخی از همسایگانش
عقب است و طبق گزارشهای رسمی تا 13
سپتامبر(22شهریور)کمتر از  18درصــد از
جمعیتکلکشوربهطورکاملواکسینهشدهاند
و 21درصد نیز یک دوز را دریافت کردهاند اما
دولت تالش کرده با سیاست پاکسازی نقاط
گردشگری،بهشرایطعادیبازگردد.
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سیانان مینویسد :از شیلی
به دلیل کمپین واکسیناسیون
روان و موفق بینالمللی تقدیر
شده اســت .بر اســاس آخرین گــزارش وزارت
بهداشت این کشور تقریب ًا  87درصــد مردم
شیلی واکسینه شــدهانــد .ایــن کشور اکنون
تزریق دوز سوم را برای واجــدان شرایط آغاز
کرده است .مقامات بهداشتی روز پنجشنبه
استفاده از واکسن چینی سینواک را برای
کودکان 6ساله و باالتر تایید کردند .دولت
چهارشنبه گذشته اعـــام کــرد کــه از اول
اکتبر(9مهر) همزمان با فصل تابستان این
کشور نیمکره جنوبی ،درهای کشور را برای
گردشگران خارجی باز میکند .معاون وزیر
گــردشــگــری گفته اســـت :ایــن واقــعــیــت که
گردشگران خارجی میتوانند به شیلی بیایند
گامیمهمبرایبازگشتبهشرایطعادیاست.
در این اولین قدم تا زمانی که شرایط بهداشتی
مناسبراحفظکنیم،میتوانیمبهحرکتخود
در زندگی با کرونا ادامه دهیم.

محمدجواد رنجبر /نــرخ بلیت پــروازهــای
اربعین طی چند روز گذشته در حالی  5و 6
میلیون تومان اعالم شد که این رقم بزر گتر
مساوی نرخ تورهای ترکیه است!
به گــزارش خراسان ،چهارشنبه گذشته بود
که ذیبخش ،سخنگوی سازمان هواپیمایی،
با اشاره به توافق سازمان هواپیمایی کشوری
و شــرکـتهــای هواپیمایی ،از قطعیشدن
نــرخ بلیت دوطــرفــه پ ــرواز از تــهــران ،شیراز،
اه ــواز ،تبریز و اصفهان به فــرودگــاه نجف به
مبلغ پنجمیلیون تومان و در مسیر یکطرفه
سهمیلیون و  ۲۰۰هزار تومان خبر داد و گفت:
مسیر مشهد -نجف -مشهد  ۶میلیون تومان
نرخگذاری شد و پرواز یکطرفه در همین مسیر
چهار میلیون تومان تعیین شد .این نرخها فقط
مربوط به پروازها در ایام اربعین از  ۲۸شهریور
تا  ۱۰مهر  ۱۴۰۰است.
طبق این گزارش ،تعیین این نر خها بر اساس
تــوافــق میان ســازمــان هواپیمایی کــشــوری و
شــرکـتهــای هواپیمایی در حالی اســت که
هماکنون نرخ تورهای ترکیه و ارمنستان کمتر
از شش میلیون تومان است.
هماکنون نرخ تورهای ترکیه از حدود  5میلیون
تا  5میلیون و  290هزار تومان آغاز میشود؛
آنهم با خدمات بلیت رفت و برگشت هواپیما،
سه شب و چهار روز اقامت در هتل سه ستاره به
همراه صبحانه و بیمه! تــور۷روزه آنتالیا نیز با
هتل سه ستاره و صبحانه با قیمت  5میلیون و
 390هزار تومان عرضه میشود.
نرخ تور  4روزه ارمنستان هم فقط  5میلیون و
 990هزار تومان است.
تــعــیــیــن نـــر خهـــای  5و  6مــیــلــیــونــی ب ــرای
پــروازهــای رفت و برگشت اربعین در حالی
انــجــام گرفته کــه قــانــون حــداکــثــر ظرفیت
 60درصــدی پروازها به دلیل شیوع کرونا،
فقط بــرای پــروازهــای داخلی بــوده و شامل
پروازهای خارجی نمیشود.
همچنین نرخ مصوب بلیت هواپیما در مسیر
تهران-نجف-تهران و مشهد-نجف-مشهد
در ایــام اربعین ســال  ،1398به ترتیب دو
میلیون و  200هــزار تومان و دو میلیون و
 800هــزار تــومــان بــود .بــه نظر قیمتهای
تعیینشده امسال زیاد بوده و اربعین زمان
مــنــاســبــی بــــرای ســودجــویــی شــرک ـتهــای
هواپیمایی نیست!

ایران رکورد واکسیناسیون جهانی
را شکست

تزریق ۷میلیون و۹۰۰هزار دوز
فقط در  7روز

اهــتــمــام جـــدی دولـــت در ســرعــت دادن به
واکسیناسیون این هفته منجر به رکورد جدیدی
در جهان شد .طبق اعالم وزیر بهداشت ،ایران
رکورد واکسیناسیون هفتگی کرونا در جهان
را با تزریق 7میلیون و ۹۰۰هزار دوز واکسن در
هفته قبل شکست .بهرام عیناللهی اضافه کرد:
تاکنون رکورد واکسیناسیون هفتگی مربوط به
آلمان با  6میلیون دوز بود که این هفته در ایران
هفتمیلیون و  900هــزار دوز واکسن تزریق
شد و این فاصله زیاد با آلمان تنها با مشارکت
مردم محقق شده است .وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی بیان کرد :با تالشهای دولت
سیزدهم و همکاری و همدلی وزرا ،جهشی در
ورود و تولید واکسن ایجاد شد و امروز واکسن
بهصورت سیل به کشور سرازیر شده است که
این موضوع در درجه اول نتیجه تالش شخص
رئیسجمهور بــود .عیناللهی با بیان اینکه
«برای ما قابل تحمل نیست که مردم را کنترل
و کسبوکار آنها را تعطیل کنیم» افزود :باید با
انجام واکسیناسیون مردم را بهسمت قرنطینه
هوشمند هدایت کنیم و کسی که واکسینه
میشود دلیلی ندارد قرنطینه شود و مسافرت
نرود و هیچ دلیلی برای محدود کردن مردم و
ممانعت از مسافرتها نیست.

