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 با وجودی که کمتر از یک هفته از آغاز 

مدارس می گذرد، اما گرانی سرویس گزارش
مدارس و حواشی پیرامون آن باعث 
شده که برخی خانواده ها همچنان برای رفت وآمد ایمن 
فرزندانشان دغدغه های جدی داشــته باشند. حاال 
براساس اعالم وزیر آموزش و پرورش این هزینه ها تا 
حدودی کاهش پیدا کرده و بررسی های همشهری از 
2سایت ارائه خدمات در حوزه سرویس ایاب و ذهاب 
دانش آموزان )sns.tehranedu.ir و ســپند( هم 
نشان می دهد مبالغی که تا همین یک هفته پیش در 
قراردادهای سرویس مدارس اعالم می شد حاال کاهش 
3 تا 4میلیون تومانی یافته است؛ هر چند که با همین 
نرخ جدید هم مسیر 7.5کیلومتری خانه تا مدرسه هم 
چیزی حدود 8 تا 9میلیون تومان آب می خورد و این 
رقم برای مســافت های بیش از 15کیلومتر با برآورد 
ترافیک به 20میلیون تومان هم می رسد! اما یک مشکل 
دیگر هم وجود دارد؛ انصراف رانندگانی که با کاهش 
قیمت ها دیگر مایل به همکاری رسمی با سامانه های 
تردد دانش آموزی نیســتند. این در حالی است که با 
وجود کاهش  قیمت ها، خانواده هــا همچنان از پس 
هزینه های سرویس مدرســه برنمی آیند و به گفته 
خودشان اگر با رانندگان توافق شخصی داشته باشند، 
هزینه هایشان نسبت به قیمت های فعلی اعالم شده در 
سامانه  بسیار کمتر خواهد شد. حاال بسیاری از فعاالن 
حوزه آموزش و پرورش از این وضعیت نگران هستند و 
معتقدند در توافق مســتقیم خانواده ها و رانندگان، 
صالحیت آنها و کیفیت خدماتــی که ارائه می کنند، 
بررسی نمی شود و در این توافق های شخصی و بدون 
نظارت، کیفیت فدای قیمت های ارزان تر خواهد شد. 
این در حالی اســت که ســرویس مدارس تا پیش از 
پاندمی کووید-19 دست کم یک میلیون و300هزار 
دانش آموز شــهری و حدود 250هــزار دانش آموز 
روستایی را جابه جا می کرد، اما آمار این دانش آموزان در 
سالی که آموزش ها حضوری برقرار شده، هنوز مشخص 
نیست و گرانی سرویس مدارس در سامانه های اعالم 
شده از سوی وزارت کشور و آموزش و پرورش، بسیاری 
از خانواده ها را در امضای چنین قراردادهایی با مشکل 

مواجه کرده است.

قیمت ها همچنان گران است 
هفته آخر شهریور بود که محمدرضا ولی زاده، رئیس 
اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان سراسر کشور از 
افزایش 25درصدی هزینه سرویس مدارس خبر داد. 
همان زمان البته احمد محبی، دبیر کارگروه ماده18 
ســرویس حمل ونقل دانش آموزان ایــن افزایش را 
35درصد اعالم کرد، اما هر چه بود، قیمت ســرویس  
مدارس برای تردد یک ســال تحصیلی دانش آموزان 
تقریبا از 8میلیون شروع می  شد و به 25میلیون تومان 
هم می رسید؛ رقمی که در توان بسیاری از خانواده ها 
به ویژه آنهایی که چند فرزندی هستند، نبود. اعتراض 
خانواده ها با واکنش وزیر آمــوزش و پرورش همراه 
شد. او 30شهریور اعالم کرد: در این باره بررسی های 
الزم انجام شده و نرخ ســرویس مدارس کاهش پیدا 

کرده است. یوســف نوری در این باره گفته بود: »نرخ 
ســرویس مدارس درصد قابل توجهــی کاهش پیدا 
کرده و اگر مبالغ اضافه ای از مردم دریافت شده، باید 
برگردانده شــود.« بســیاری از این خانواده ها هم در 
گفت وگو با همشهری کاهش این هزینه سامانه وزارت 
کشور و آموزش و پرورش را تأیید کردند، اما به گفته 
خودشان همین مبالغ کاهش یافته هم خارج از توان 
اقتصادی شان است. پدر یک دانش آموز دبیرستانی در 
این باره می گوید: »هزینه سرویس مدرسه فرزندم از 
میدان پونک به خیابان پیامبر حدود 11میلیون تومان 
بود و حاال 8.5میلیون تومان شده، اما راننده ای که با او 
توافق کرده ایم برای همین مســیر حدود 5میلیون و 
400هزار تومان می گیرد. ترجیح می دهم این 3میلیون 
باقیمانده را برای کالس های دیگر فرزندم خرج کنم.« 
مادر 2دانش آموز که به گفته خودش ساکن منطقه22 
و حوالی دریاچه چیتگر است هم کاهش این قیمت  را 
چندان مؤثر نمی داند و می گوید: »دخترانم در مقاطع 
اول دبیرستان و دوم دبستان تحصیل می کنند. زمان 
ثبت نام دختر اولم، مدیر مدرســه به ما اعالم کرد که 
در سامانه sns.tehranedu.ir ثبت نام کنیم. ابتدا 
14میلیون تومان هزینه ســرویس تعیین کردند و 
چند روز بعد شد 12میلیون تومان. دوشنبه گذشته 
مدیر مدرسه به ما اعالم کرد دوباره قیمت را در سایت 
بررســی کنیم. حاال قیمت بــه 8میلیون و600هزار 
تومان رسیده که واقعا نسبت به مبلغ اولیه مناسب تر 
اســت، اما برای دختر دیگرم که دبستانی است این 
مبلغ کاهش چندانی ندارد؛ قبال 10میلیون و200هزار 
تومان بود و حاال شــده 9میلیون و600هزار تومان.« 
به گفته او، تامین 17، 18میلیــون تومان پول برای 
سرویس مدرســه واقعا سخت اســت: »برای فرزند 
بزرگ مان ثبت نام نهایــی را با همان حدود 8میلیون 
تومان انجام دادیم، اما برای دختر کوچک مان با یک 
راننده ون به توافق رسیده ایم که 5میلیون و600هزار 
تومان می گیرد. این هزینه به صرفه تر است، اما مدیر 
دبستان به ما می گوید این اقدام خطرناک است؛ چون 
صالحیت چنین رانندگانی مورد بررسی قرار نمی گیرد 
و هر اتفاقی که برای دانش آموزان رخ بدهد، مسئولیت 
مســتقیم آن با خانواده ها خواهد بود.«  این در حالی 
است که امسال پیش بینی می شود خانواده ها به دلیل 
شناور شدن ساعات کاری نیاز بیشتری به استفاده از 
سرویس مدارس داشته باشند؛ به عنوان مثال در شهر 
تهران و براساس اعالم استانداری، ساعت آغاز به کار 
مدارس ابتدایی از 8:30 و مدارس متوســطه از 7:30 
است. ســاعت آغاز به کار کارمندان دولت هم حدود 
7:30 صبح اعالم شــده و این وضعیت باعث می شود 
بسیاری از خانواده ها به ویژه در مقطع دبستان، ناگزیر 
به استفاده از سرویس مدارس باشند، اما چالش جدی 
همان هزینه هاســت. مادر یکی از دانش آموزان هم 
در این باره می گوید: »ما در شــهرک المپیک زندگی 
می کنیم و مدرسه پســرم حوالی میدان پونک است. 
باید 18میلیون تومان هزینه سرویس مدرسه بدهم. 
پیش از شیوع کرونا خودم او را به مدرسه می بردم، اما 
حاال باید ساعت7:30 در اداره باشم و نمی توانم فرزندم 

را ساعت6:30 پشت در مدرسه رها کنم.« 

راننده ها هم راضی نیستند 
مشکل اما تنها به گرانی های ســرویس مدارس برای 
خانواده ها ختم نمی شــود. حاال با اصــالح و کاهش 
قیمت ها، پیمانکاران و رانندگانی که پیش از این با مبالغ 
هنگفت تری قرارداد یک سال تحصیلی برای جابه جایی 
دانش آموزان را بســته بودند، دیگر مایل به ادامه کار 
نیستند. خانمی که به گفته خودش ماشین 206صفر 
دارد و امســال تصمیم گرفته راننده سرویس مدرسه 
باشد، به همشهری می گوید: »با یک شرکت پیمانکار 
قرارداد داشتم و قرار بود برای 2شیفت 7:15 و 14:30 
ماهانه یک میلیون و 800هــزار تومان پول بگیرم، اما 
حاال گفته اند این مبلغ یک میلیون تومان شده است. 
ما بیمه نداریم، استهالک ماشین و سایر هزینه ها هم 
محاسبه نمی شود. اصال به صرفه نیست که برای ماهی 
یک میلیون تومان این کار را انجام دهم.« راننده دیگری 
هم می گوید: »دلیل این همه تصمیم گیری های متغیر 
را نمی دانیم. اعالم کردند برای مســیر 2کیلومتری تا 
پایان خرداد ســال آینده می توانیم حداقل 9میلیون 
تومان قرارداد ببندیم، امــا حاال می گویند 5میلیون و 
600 تومان. اصال ارزش ندارد با شرایط سختی که برای 
رانندگان سرویس مدارس می گذارند با این مبالغ کار 
کنیم. امسال پرداختی  خانواده ها را هم قسطی کرده اند 
و اگر وســط ماه تصمیم بگیرند که دیگر از سرویس 
استفاده نکنند، ما هیچ کاری از دست مان برنمی آید. 
این شرایط عادالنه نیست و تکلیف مان را نمی دانیم.« 
این مسائل را پیمانکاران سرویس دهی برای مدارس هم 
تأیید می کنند. یک نفر از آنها می گوید: »هزینه سرویس 
مدارس را در ابتدا 3برابــر کردند و حاال دوباره کاهش 
داده اند و راننده ها دیگر راضی به کار با این قیمت های 
ارزان تر نیستند. مدیران شهرداری می دانستند که این 
مبالغ زیاد است و موجب اعتراض خانواده ها می شود، اما 
آن را تصویب کردند و حاال که دوباره رأی به کاهش آن 
داده اند، نمی توانیم رانندگان را راضی به ادامه کار کنیم. 
تمام فعالیت های سرویس مدارس هم از طریق سامانه 
انجام می شود و خانواده ها می توانند بخشی از مبلغ را در 
ابتدا و باقیمانده را به صورت ماهانه پرداخت کنند، اما 
هیچ الزام و تعهدی به قرارداد ندارند و هر زمان بخواهند 
می توانند سرویس مدرسه را کنسل کنند. این مسئله 
به نفع ما و رانندگان نیست.«  به گفته این فعال حوزه 
حمل ونقل، برخی رانندگان پول قراردادها را برگردانده 
و حاضر به ادامه همکاری هم نیستند. آنها خودشان با 
خانواده ها توافق می کنند و در این میان درصدهایی که 
برای بیمه و مالیات و سهم آموزش و پرورش به صورت 
قانونی از آنها کسر می شود را نمی دهند. در این باره یکی 
از رانندگان منطقه پردیس می گوید: »برای ثبت نام در 
سامانه تردد دانش آموزان هفت خان رستم را باید سپری 
کنیم. اگر تمام شرایط را هم داشته باشیم آنقدر کسری 
می خوریم که اصال به صرفه نیست. 3درصد به مدرسه، 
یک درصد به آموزش و پــرورش، یک درصد به بیمه و 
موارد دیگر؛ به همین دلیل امسال تصمیم گرفتم خودم 
به صورت مستقل کار کنم. با 5خانواده توافق کرده ام و 

از هر دانش آموز ماهانه 450هزار تومان می گیرم.«  خانم 
راننده دیگری هم محدوده کاری اش را شهرک ولیعصر 
به خیابان های اطراف اعالم می کند. به گفته او، هزینه 
سرویس مدرسه از همین شهرک تا خیابان عبدل آباد 
1.5میلیون تومان برای هر ماه است: »قیمت ها امسال 
خیلی گران شده، همین مسیر را همکاران من 2میلیون 
می گیرند، اما من هم کمتر می گیرم و هم بیشــتر از 

3دانش آموز قبول نمی کنم.« 

کیفیت فدای ارزانی 
مسئوالن مدارس هم رقم های 7 تا 9میلیون تومانی 
سرویس مدارس برای مســیرهای 5 تا 10دقیقه ای 
را عادالنه نمی دانند و معتقدند که این مســئله باعث 
آسیب به دانش آموزان خواهد شــد. سلطانی، مدیر 
یکی از مدارس تهران درباره آســیب های این گرانی 
به همشــهری می گوید: »آموزش و پرورش امسال 
سامانه ســپند را طراحی کرده تا خانواده ها بتوانند 
به صورت آنالین در جریان جزئیات سرویس مدارس 
قرار بگیرند. در این سامانه حتی به رانندگان امتیاز هم 
داده می شود که مالک ارزیابی آنهاست. اقدام خوبی 
بود، اما به دلیل گرانی، اســتقبال چندانی نشد. این 
گرانی ها واقعا عجیب و خارج از توان خانواده هاســت 
و باعث می شود آنها نسبت به اســتخدام رانندگانی 
اقدام کنند که صالحیت هایشان برای فعالیت در این 
حوزه مورد بررسی قرار نمی گیرد.« او ادامه می دهد: 
»تردد دانش آموزان یکی از مهم ترین فرایندهای دوران 
تحصیل است و باید افرادی در این زمینه به کار گرفته 
شوند که امین و قابل اعتماد باشند. اما به نظر می رسد 
که به دلیل مشکالت اقتصادی، این شاخص کمرنگ 
شده است. خانواده ها ترجیح می دهند فردی آشنا را 
پیدا کنند و رفت وآمد فرزندشان را با نصف قیمتی که در 
سامانه رسمی وزارت کشور تعیین شده، به او بسپارند.« 
پیش از این هم محمدرضا ولی زاده، رئیس اداره توسعه 
انجمن های اولیا و مربیان سراسر کشور از این مسئله 
ابراز نگرانی کرده و گفته بود: »نگرانی ما این است که 
خانواده ها توجه بیشتری به نرخ های کمتر داشته و از 
ایمنی خودروهای دانش آموزی غافل شوند. اگر آزادبرها 
یا پیمانکاران فاقد برنامه وارد مذاکره شــوند، ممکن 
اســت نرخ کمتری بدهند، غافل از اینکه آسیب های 
جسمی و روانی که ممکن اســت بچه ها در معرض 
آن قرار بگیرند، به مراتب هزینه های جبرانش بیشتر 
و سخت تر است.« او درباره سامانه جدید پایش ناوگان 
دانش آموزی »سپند« هم می گوید: »در این سامانه 
اگر خودرو معاینه فنی اش تمام شود، آالرم می دهد. 
راننده اگر متاهل باشد و مجرد شود، هشدار می دهد 
یا بیمه خودرو تمام شود، هشدار می دهد. راهور مرتب 
بر خودروهای سرویس مدرســه ناجا نظارت دارد و 
اطالعات وارد سامانه از طرف نهادهای امنیتی مورد 
پایش قرار می گیرد. راننده ها سوءپیشــینه دارند و از 
نظر بیماری هایی مثل صرع و… مورد آزمایش قرار 
گرفته اند. به عالوه به همه راننده ها آموزش های الزم 
ازجمله رانندگی در شرایط سخت آب وهوایی را داده اند 

تا احتمال خطر به حداقل برسد.« 

سرویس مدارس ارزان شد، اما هنوز گران است 
هزینه سرویس مدارس 3 تا 4میلیون تومان کاهش پیدا کرده، اما خانواده ها هنوز هم آن را گران می دانند و با رانندگانی توافق می کنند که هزینه  

کمتری می گیرند، ولی ممکن است دانش آموزان را در معرض آسیب های جسمی و روانی قرار دهند 

کرونا،مغزمارارهانمیکند
 کرونا هم عاقبت از بین می رود. دست کم از روز 

پژوهش
نخست شــیوع این بیماری، اینطور به نظر 
می رسید که هرقدر هم ترسناک باشد، مثل 
تمام شرهایی که به دنیا آمده اند، این یکی هم عاقبت از بین 
می رود. بااین حال، حتی فراتر از اثــرات یک بمباران اتمی، 
ممکن است عوارض این بیماری سال های سال در جهان باقی 

بماند.
بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که ابتال 
به نوع خفیف کووید-19 ممکن اســت مشکالت عصبی را 
در بلندمدت به همراه داشته باشد. پژوهش جدید »دانشکده 
پزشکی دانشگاه واشنگتن )WUSM( «، جامع ترین تحقیقاتی 
را ارائه می دهد که تا به امروز در مورد مشکالت عصبی بلندمدت 
مرتبط با کووید-19 انجام شده  است. این پژوهش با بررسی 
بیش از 150هزار بیمار مبتال بــه کووید-19 به مدت 12ماه، 
نشــان داد که عفونت ها به افزایش 42درصدی خطر ابتال به 

چندین اختالل مغزی منجر می شوند.
 »زیاد العلی«، متخصص همه گیرشناسی دانشگاه واشنگتن، 
به همراه همکارانش از زمان آغاز همه گیری روی پژوهش هایی 
دربــاره جمع آوری اطالعــات جدیدی از اثــرات بلندمدت 
کووید-19 کار می کنند. العلی می گوید: »پژوهش ما، ارزیابی 
جامعی را دربــاره پیامدهای عصبی بلندمــدت کووید-19 
ارائه می دهد. پژوهش های پیشــین، مجموعه محدودتری 
از پیامدهای عصبــی را عمدتا در بیماران بستری شــده در 
بیمارســتان بررســی کرده اند. ما 44اختالل مغزی و سایر 
اختالالت عصبی را در بیماران بستری نشده و بستری شده، 
ازجمله بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه ارزیابی 
کردیم.« این پژوهش شامل اختالالت مرتبط با عروق مغزی 
مانند سکته مغزی، اختالالت دوره ای ازجمله میگرن و تشنج و 
بیماری های شناختی مانند آلزایمر بود. به طور کلی، یافته های 
این پژوهش نشــان داد که نجات یافته هــای کووید-19 در 

مقایسه با افراد سالم، 42درصد بیشتر احتمال دارد که نوعی 
مشکل عصبی را در سال بعد از ابتال تجربه کنند.

 این پژوهش به طور ویژه گزارش داد که بازماندگان کووید-19، 
با 77درصد افزایش خطر مشکالت حافظه، 50درصد افزایش 
خطر سکته مغزی، 80درصد افزایش خطر تشنج و 30درصد 
افزایش خطر مشکالت چشمی روبه رو هستند. پژوهشگران با 
تکرار برخی از بررسی های پیشین، شاهد افزایش تشخیص 
آلزایمــر در بیماران مبتال بــه کووید-19 نســبت به گروه 

کنترل شده غیرمبتال بودند.
 العلی توضیح می دهد: »آشکار شــدن آلزایمر سال ها طول 
می کشد، اما فرضیه ما این است که افراد مستعد ابتال به آلزایمر 
ممکن اســت با ابتال به کووید-19 بیشتر آسیب پذیر شوند. 
این بدان معناست که آنها در مســیر سریع تری برای ابتال به 

این بیماری قرار دارند. این امری نادر، اما نگران کننده است.«
 منبع: ایسنا

آخرین وضعیت کرونا در ایران
حمید سوری، اپیدمیولوژیست می گوید: پاندمی 

کرونا در مرحله نسبی کنترل است، اما احتمال بروز 
واریانت های جدید، صفر نیست

نزدیک به 3ســال از شــیوع ویروس کووید-19 می گذرد 
و همچنان این ســؤال باقی اســت که »چه زمانی از شــر 
این ویــروس خالص می شــویم؟« دکتر حمید ســوری، 
اپیدمیولوژیست در گفت وگو با ایسنا، درباره بعضی گفته ها 
مبنی بر پایان پاندمی کرونا صحبت کرده است. او می گوید: 
چشم اندازهایی از رو به افول گذاشــتن اپیدمی می بینیم؛ 
چراکه پیک اومیکرون کوتاه ترین و کم بارترین پیک موجود 
از ابتدای پاندمی تاکنون بوده است، اما معنایش این نیست که 
در روزها و هفته های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.

اساس خاموشی کرونا 
اساس خاموشی اپیدمی و شاخصی که در آن مهم است، با 
ابتال مرتبط است؛ نه بستری و مرگ؛ بنابراین کاهش مرگ یا 
بستری، عمدتا به ماهیت و شدت عامل بیماری زای ویروس 
بستگی دارد. ممکن اســت اکنون ویروس در شرایطی قرار 
گرفته باشد که شــدت کشــندگی و بیماری زایی اش کم 
باشد. در نتیجه ویروس دارد در جامعه می چرخد، اما تعداد 
مرگ هایی که به جامعه بشری تحمیل می کند، کمتر است.

احتمال بروز واریانت های نگران کننده کرونا صفر نیست
براساس این سناریو ممکن اســت دیگر خیزش مرگ ها را 
مانند آنچه در واریانت دلتا دیدیم، نداشته باشیم، اما احتمال 
آن صفر نیست؛ چراکه اکنون ویروس الگوی پاندمی را برای 
کشورها تعریف می کند و جهش های آن هم ممکن است هر 

لحظه و هر روز اتفاق بیفتد.

۲ سناریوی احتمالی کرونا
هم اکنون جامعه بشــری خیلی در برابر ویروس کووید-19 
مسلح نیست؛ زیرا هم جمعیت حساس دنیا افزایش یافته و 
واکسن ها دیگر اثربخشی قبل را ندارند و ایمنی زایی الزم را 
ایجاد نمی کنند و هم در عین حال رعایت پروتکل ها تقریبا 
به صفر رسیده است. در نتیجه در این شرایط، بازیگر اصلی 
ویروس است. حال اگر ویروس همین شرایط را ادامه دهد، 
پاندمی حالت آندمیک و بومی به خودش می گیرد و عمدتا 
هم گروه های پرخطر را آلوده می کند. در این صورت، رفتار 
منطقی مدیریت اپیدمی این اســت که گروه های پرخطر را 
در اولویت قرار داده و با برنامه ریزی برایشــان پروتکل های 
خاص تعریف کنیم؛ اعم از واکسیناسیون، عدم  حضورشان 
در محیط های آلوده و... . در عین حال احتمال دیگر هم این 
است که مجددا ویروس یک جهش و واریانت نگران کننده ای 
داشته باشد و در نتیجه دوباره شاهد خیزش بیماری باشیم.

در این شــرایط الزمه رفتار در نظام سالمت آمادگی کامل، 
هوشــیاری و پرهیز از پاک شدن مســئله باید باشد. نباید 
فکر کنیم کــه پاندمی کوویــد-19 خاتمه یافته اســت. 
امیدواری هایی در این باره وجــود دارد، اما این امیدواری ها 
بسیار شکننده و متزلزل هستند و هیچ تضمینی برای ادامه 

وضعیت موجود وجود ندارد.

مراحل رسیدن به خاموشی پاندمی 
باید توجه کرد که برای رسیدن به مرحله خاموشی اپیدمی، 
ابتدا پاندمی باید کنترل شــود. اکنون به نظر می رســد که 
پاندمی کنترل شده و نوسانات جزئی در آن می بینیم. مرحله 
بعد حذف پاندمی اســت که در این مرحله باید تعداد افراد 
مثبت حساس مان به گونه ای باشد که بعد از گذشت یک دوره 
بیماری، مورد مثبت جدیدی نداشته باشیم یا اینکه شانس 
انتقال از فرد مبتال به فرد دیگر کاهش یابد و کوچک تر از یک 
شود. مرحله بعد هم مرحله ریشه کنی است که در این مرحله 
باید حداقل 2دوره از بیماری بگذرد و مورد جدیدی نداشته 
باشیم. مرحله آخر که مرحله خاموشی است؛ یعنی اینکه دوره 
بعد از پاندمی را هم رصد کرده و مطمئن باشیم که گردش 
ویروس متوقف شده است که هنوز تا این مرحله فاصله داریم.

کرونا؛ در مرحله نسبی کنترل
اکنون در مرحله نسبی کنترل پاندمی هستیم. رفتار جامعه 
بشــری در برابر کووید-19 انفعالی اســت و اگر در ویروس 
جهشی اتفاق بیفتد، ممکن اســت مجددا شاهد مشکالت 
جدی باشــیم؛ ضمن اینکه باید توجه کرد که درست است 
تجربه پاندمی های قبلی نشان می دهد عمر پاندمی ها ممکن 
است بین 3 تا 5 سال باشد، اما این هم شرط کافی و الزمی 
برای این نیست که تصور کنیم حدود 3سال از پاندمی کرونا 
گذشته و قطعا خاتمه می یابد؛ زیرا پاندمی کرونا، مربوط به 
یک بیماری نوپدید است و الگوی تغییرات بیولوژیک ویروس 
کووید-19 بــا پاندمی های قبلی خیلی متفاوت اســت که 

بسیاری از زوایای آن همچنان برای ما ناشناخته است.

ایران در الگوی جهانی
وضعیت ایران هم از همین الگوی جهانی تبعیت می کند که 
کنترل نسبی و در عین حال نوسانات جزئی و فراز و فرودهایی 
وجود دارد. این نشان می دهد که وضعیت نه می تواند به این 
صورت ادامه یابد و نه می توان اطمینان داشت که روند باز هم 
کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات جزئی مستمری که وجود 
دارد برای زمانی است که تعادلی بین رفتار عامل بیماری زا با 
رفتار میزبان که انسان است، وجود دارد. هر زمان این تعادل 

به هم بخورد ممکن است مجددا خیزش داشته باشیم.
اکنون توصیه اصلی من به سیســتم بهداشــتی و درمانی 
کشور است؛ اینکه برخالف توده مردم که وضعیت را عادی 
و تمام شــده تصور می کنند، سیستم بهداشــتی و درمانی 
نباید دچار این خطا شــوند. باید تمام مولفه های مربوط به 
آمادگی ازجمله به روز کردن پروتکل ها، اقدامات مورد نیاز 
ســاختاری و سیســتم جمع آوری و تحلیل اطالعات و... را 
داشته باشند. نباید دوباره به خواب زمستانی بروند؛ زیرا این 
خواب زمستانی در سال های 1398 و 1399 به اندازه کافی 
به ما لطمه زد. باید از کووید-19 درس گرفت؛ نه اینکه مانند 
زمان ســارس و مرس که از آنها درس نگرفتیم، عمل شود. 
بحث آمادگی ساختاری و مدیریتی، اجرایی و تجهیزاتی باید 
مهم تلقی شود و از طرفی تیم های واکنش سریع هم حضور 
مستمری داشــته باشــند تا اگر طغیانی در جایی رخ داد، 

بالفاصله آن را خاموش کنند تا گسترش نیابد.

 زهرا پناهی روا
 مشاور امور زنان در آموزش و پرورش

برای دانش آموزان به خصوص دختران 
در مناطق محروم، برنامه های مختلفی 
از طریق دستگاه های اجرایی گوناگون 
داریــم به عنــوان مثــال کمیتــه امــداد، 
بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش بــا 
هم افزایی یکدیگر روی این موضوعات 
کار می کنند تــا مشــکالت بازماندگان 
از تحصیــل در سراســر کشــور را حــل 
کنیم. ما این طــرح را به شــکل ویژه در 
تهران اجرا می کنیم و با هماهنگی های 
صورت گرفته حداقل در بخش دختران 
می خواهیــم مشــکالت بازماندگــی از 

تحصیل برطرف شود. /ایلنا 

 سردار تقی مهری
 رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا

تمام افرادی که در کنکور قبول شده اند 
می توانند درخواست معافیت تحصیلی 
را به صــورت اینترنتــی از طریــق ســامانه 
ســخا یا نرم افزار پلیس مــن ثبت کنند، 
این درخواست بررسی شده و درنهایت 
به صورت خودکار و ســامانه ای از ســوی 
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا بــه 
دانشگاه مربوطه ارسال می شود. /ایسنا 

و۶۴۷ مــورد تولــد در 3 ماهــه نخســت 
سال جاری در کشور ثبت شده است.

و3۹3 مــورد فــوت در 3 مــاه نخســت 
سال جاری ثبت شده است.

و3۸۹ والدت بــرای فروردین، باالترین 
نــرخ تولــد در بهــار ســال جاری بــوده 

است.

و۸۷۰ نفــر، رکــورد بیشــترین تولــد در 
بهار1۴۰1 متعلق به استان تهران بوده 

است.

و3۸ نفر در فروردین ماه فوت کرده اند. 
این بیشــترین نرخ فــوت در بهــار1۴۰1 

است.

و۵1۲ فــوت در تهــران رخ داد کــه ایــن 
باالتریــن آمــار بهــار1۴۰1 در تمــام 

استان ها است.

۲۵۷
هزار

101
هزار

91
هزار

3۲
هزار

36
هزار

1۵
هزار

احکام رتبه بندی معلمان 
صادر می شود

به گفته  یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش براساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته احــکام رتبه بندی 
همکارانی  که تاکنون بارگذاری مــدارک خود را در 
ســامانه رتبه بندی تکمیل کرده باشــند در مهرماه 
صادر خواهد شــد.او ادامه داد: »هزار و 150 میلیارد 
تومان اعتبار برای تغذیه رایگان دانش آموزی اختصاص 
یافته اســت. در بحث دانش آموزان اتباع نیز در سال 
گذشــته بالغ بر 560هزار دانش آموز تحت پوشش 
خدمات آموزشــی تربیتی قرار داشــتند که امسال 
نیز دانش آموزانی که دارای تأییدیه هســتند بدون 
هیچ مشــکلی در مدارس ثبت نام شــدند و در حال 
دریافت خدمت هســتند .« نوری همچنین از احیای 
تربیت معلم 2ساله برای تامین نیروی انسانی مناطق 
مرزی؛ عشایری و روستایی خبر داد و گفت:»استفاده 
از ظرفیت دانشــگاه های جامع به صــورت 2در3 و 
3به اضافه یک و همچنین اســتفاده از تربیت شدگان 
دانشگاه های برتر در قالب اعطای بورس معلمی ازجمله 

مهم ترین برنامه های مجموعه تعلیم و تربیت است.«

نقل قول

عدد خبر

 خبر

سالمت
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