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جامعه

اینترنت ۹۵درصددانشگاههابرای
آموزشالکترونیکیرایگانشد
رئــیــس کــارگــروه آمــوزشهــای الکترونیکی
وزارت علوم از رایگان شدن اینترنت  ۹۵درصد
دانشگا ههایی خبر داد که دور هه ــای آمــوزش
الکترونیکی برای دانشجویان برگزار میکنند.
علی اکبر صفوی درباره آخرین وضعیت رایگان
شدن اینترنت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،
به ایرنا اظهارکرد :درخصوص اینترنت رایگان
پیگیری های مختلف انجام شد و لیست آی .پی
دانشگاهها در چند مرحله توسط وزارت ارتباطات
بــه اپــراتــورهــا اب ــاغ شــد و بیش از ۹۵درص ــد
متقاضیانی که اطالعات خودشان را ارســال
کرده بودند ،پوشش داده شدند.
▪احتمال بازگشایی پس از ماه رمضان

در همین حال روز گذشته حقدوست معاون
آمـــوزشـــی وزیــــر بــهــداشــت و رئــیــس کمیته
اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره
بازگشایی احتمالی دانشگا هها گفت :اگر
وضعیت اپیدمی کرونا با همین منوال پیش برود
و روز به روز روند آن کاهنده باشد ،احتماال بعد از
ماه مبارک رمضان ستاد کرونا اجازه بازگشایی
دانشگاه را میدهد.

الزام ثبت نام دانش آموزان پایه
یازدهم در سامانه سرباز ماهر
مشاور عالی قــرارگــاه مرکزی مهارت آمــوزی
کارکنان وظیفه نیر وهای مسلح گفت :همه
دانشآموزان ،دانشجویان و ترک تحصیلیها در
سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند.
سردار کمالی افزود :در محور قبل از خدمت،
کلیه افــراد ذکــور از  ۱۵سالگی می توانند در
سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند ،که این ثبت نام
برای دانش آموزان پایه یازدهم الزامی می شود.
وی ادامه داد :ثبت نام دو منفعت برای جوانان به
همراه خواهد داشت؛ اول این که در حین خدمت
از مشوقها بهرهمند خواهند شد ،دوم این که پس
از خدمت تسهیالتی برای شروع یا توسعه اشتغال
سربازان ترخیص شده اعطا می شود.

نوبتدهی تاالرهای عروسی
غیرقانونی است

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی
مدیریت کرونا گفت :هر گونه برگزاری مراسم
مذهبی و غیر مذهبی ولو در شهرهای کمخطر
مــنــوط بــه نظر وزارت بــهــداشــت اســـت .چرا
کــه فعال زمــانــی بــرای بازگشایی پیشبینی
نشده اســت .در صــورت اعــام حتما از طریق
پلیس امــاکــن و اصــنــاف تــذکــر داده خواهد
شد .بنابرخبراعتمادآنالین ،حسین قاسمی
دربــاره زمان بازگشایی باشگا ههای ورزشی،
تاالرهای عروسی و مشاغل پرریسک گفت:
بازگشایی مشاغل پرریسک منوط به نظر وزارت
بهداشت است .فعال با اولویت شهرهای سفید
در حــال بررسی ایــن موضوع هستیم ،امــا به
صورت سراسری ممنوعیتها ادامه دارد.

پایانابهامبرایخانوادهها
ومدارسغیردولتی

صدای «معلمان فراموش شده»
به آموزش و پرورش رسید

پرداخت شهریههایآموزشوسرویسمدارسغیرانتفاعیدرایامکرونا  تعیینتکلیفشد
گــروه اجتماعی -از سوم اسفند که مــدارس به دلیل
شیوع کرونا تعطیل شدند ،جدا از چالش های آموزشی و
چگونگی ادامه درس ها و برگزاری امتحانات که همچنان
هم به نتیجه دقیق و مشخصی نرسیده اند ،ماجرای شهریه
ها به ویژه در مدارس غیرانتفاعی شامل هزینه های سال
تحصیلی ،سرویس مــدارس و خدمات فــوق برنامه نیز
موضوعاتی بودند که نیاز به تعیین تکلیف داشت و منطق
نیز حکم می کرد که ضررها نباید فقط متوجه یک طرف
بشود.پیشازاینتوسطبرخیمسئوالنبهطورغیررسمی
مطرح می شد که احتماال شهریه کامل سال توسط خانواده
ها باید پرداخت شود .اکنون این موضوع و هزینه های دیگر
در مدارس غیردولتی توسط سازمان مدارس غیردولتی و
توسعه مشارکتهای مردمی تعیین تکلیف و به استانها
ابالغ شده است.در این ابالغیه که بر ضرورت حمایت از
حقوقموسسانمدارسغیرانتفاعیوتضمینحقوقمردم
و جامعه تاکید شده ،آمده است:
 -1مدارس غیردولتی بر اساس مصوبه سال تحصیلی
 ۹۸-۹۹و با توجه به خدمات آموزشی و پرورشی ارائه شده
مجاز به دریافت کامل شهریه هستند.
 -2مــدارس غیرانتفاعی به دلیل ارائــه نکردن خدمات
و فعالیتهای فوق برنامه غیرآموزشی از قبیل سرویس
ایاب و ذهاب ،غذا ،اردوهای دانش آموزی ،سالن ورزشی،
استخر ،المپیادها و ...پس از تعطیالت کرونایی مکلف
اند درخصوص بازگرداندن هزینههای دریافتی از اولیا
اقدام یا با رضایت اولیا این مبالغ را بابت شهریه سال جدید
تحصیلی دانش آموز محاسبه کنند.
▪دستورالعمل باید شفاف باشد

این که سرانجام این ماجرا تعیین تکلیف شد ،در جای خود
قابل تقدیر است و به نظر می رسد تا حدود زیادی منطقی

و عادالنه است .به هرحال مدارس غیرانتفاعی نیز جدا از
حقوقمعلمان،دارایهزینههایدیگریهمچوناجارهبها
و اداری ،انرژی و ...هستند که پرداخت کامل شهریه توسط
خانواده ها می تواند آن ها را در سرپا نگه داشتن مدرسه
یاریکند.اماازآموزشوپرورشانتظارمیروددراینزمینه
دستورالعمل های اجرایی دقیق و مصداقی را مشخص
کند که مدارس هزینه ها را بر اساس چه متر ومعیاری باید
بازگردانند .برای نمونه هزینه های سرویس چگونه باید
محاسبه شود؟ پایان سال تحصیلی چه زمانی درنظرگرفته
شود و ...که طبیعی است شفاف بودن این موضوع باعث از
میان بردن حرف وحدیث های احتمالی خواهد شد.
▪و اما مدارس دولتی

به طور قطع در مدارس دولتی نیز این ماجرای شهریه ها از
قبیلسرویسمدارسوبرخیهزینههایدیگروجودداردکه
احتماالازهمینمنطقمدارسغیر انتفاعی تبعیت خواهد
کرد .روزگذشته با یکیاز مسئوالندرشورای عالی آموزش
وپرورشتماسگرفتیمکهوضعیتتعیینتکلیفاینشهریه
ها و هزینه ها در مدارس دولتی را جویا شویم که وی گفت به
احتمال زیاد در جلسه بعدی شورای مربوط برای مدارس
دولتینیزتصمیمگیریخواهدشد.

معلمان مدارس غیردولتی اگر حقوق نگرفتند
به  4317اعالم کنند
گروه اجتماعی -یازدهم اردیبهشت گذشته به مناسبت روز معلم ،در
گزارشی باعنوان «معلمان فراموش شده!» به وضعیت اسفبار «معلمان
آزاد» در مدارس غیرانتفاعی پرداختیم .با بررسی هایی که برای تهیه
آن گزارش انجام دادیم ،دریافتیم که بیش از60درصد این معلمان اوال
کمتر از یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند ثانیا در شرایط کرونا
و تعطیلی مدارس از ابتدای اسفند ،حدود 65درصد آن ها از مدارس
محل کارشان حقوقی بابت اسفند دریافت نکرده اند .بماند که بیشتر
آن ها اسم و رسمی در جایی ندارند و آموزش و پرورش تقریبا آن ها را به
رسمیتنمیشناسدوثالثااغلبشانبیمهنیزنمیشوندیافقطچندروز
در ماه بیمه می شوند.اکنون پس از گذشت چند روز از چاپ این گزارش
و البته با پیگیری های رسانه ای نمایندگان این معلمان،رئیس سازمان
مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش دیروز درباره این
معلمانحرفهایامیدوارکنندهایبیانکردهاست.مجتبیزینیوند
گفته است :در اسفند به موسسان مدارس و مراکز به طور رسمی اعالم و
آن ها را به پرداخت حقوق کامل همکاران موظف کردیم  .سامانه تلفنی
4317رابهاینمنظوراختصاصدادیمتااگرکوتاهیصورتگرفتهاست
معلمانبهماگزارشکنند.ماحتماپیگیریمیکنیم .زینیونددرپاسخ
به این که چرا معلمان مدارس غیردولتی در دو سه ماه اخیر حقوق خود
را دریافت نکرده انــد ،گفت:
ما این موضوع را در اسفند به
موسسان مدارس و مراکز به
طور رسمی اعالم و آن ها را
به پرداخت حقوق کامل
همکارانموظفکردیم.
▪اجــــازه نــمــی دهیم
حقشانضایعشود

گزارش
خراسان
در  11ارد
یبهشت

رئیس سازمان مــدارس و مراکز غیردولتی وزارت آمــوزش و
پرورش تاکید کرد که به جد پیگیر موضوع هستیم و به هیچ عنوان اجازه
نمیدهیمحقیازهمکارانیکهدراینمدتتالشکردندتضییعشود.
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از میان خبرها

استاد دانشگاه شهید بهشتی:

ویروس کرونا در دمای  ۹۰تا ۹۵
درجه خاموش می شود
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با بیان این که با باالرفتن دما به تدریج از
میزان فعالیت ویروس کاسته می شود،افزود :این
ویروس تا  ۶۰درجه سانتی گراد نیز ممکن است
تا  ۲۰درصد فعالیت داشته باشد ،اما فعالیت آن
تقریبادردمایحدود ۹۰تا ۹۵درجهسانتیگراد
خاموش می شود .به گزارش وزارت بهداشت ،وی
گفت :به همین دلیل استفاده از اتو برای لباس
ها می تواند عامل بیماری زایی را از بین ببرد ،اما
بعیدبهنظرمیرسدکهتغییراتفصلیاثرخاصی
روی روند اپیدمی داشته باشد ،البته ممکن است
سرعت و شــدت اپیدمی را تا حــدی تحت تاثیر
قرار دهد.دکتر سوری در عین حال یادآور شد:
متاسفانه به نظر می رسد در جامعه یک خوش
خیالی ایجاد شده و مردم به زندگی عادی خود
بازگشته اند که این مسئله بسیار خطرناک است.

معاون شهردار خبرداد

کاهش ۴۰درصدیبهرهوریکارکنان
شهرداریدرپیشیوعکرونا

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای
شهرداری تهران از کاهش  ۳۵تا  ۴۰درصدی
بهرهوری کارکنان شهرداری تهران در پی شیوع
کرونا خبر داد .حامد مظاهریان در پاسخ به سوالی
مبنی بر این که پس از شیوع کرونا بهرهوری نیروی
انسانی در شهرداری تهران چقدر کاهش یافته
است؟ به ایلنا گفت :با شیوع کرونا در پایتخت،
مخاطرات زیادی در فضای اداری شهرداری تهران
هماننددیگرنهادهاوسازمانهاپدیدآمدوباانتشار
هشدارهای مختلف از ســوی نهادهای مربوط
مانند وزارت بهداشت ،استرس زیادی در سطح
جامعه اداری در خصوص حضور افراد در فضاهای
سازمانی ایجاد شد ،در نتیجه در ابتدای شیوع این
بحران ،ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهای به
موقع برای حفظ سالمت کارکنان به عنوان اولین
گــام الزامی بــود در عین حــال کاهش بهرهوری
کارکنان در شهرداری تهران بین  ۳۵تا  ۴۰درصد
یشود.
تخمینزده م 

