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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

کیازهمهبدبختتره؟
راضیه حسینی

باالخــره کاســه صبــر وزیــر محتــرم بهداشــت بــه 
ســر آمــد و در اعتراضــی کم ســابقه اعــام کرد:»مــن 
چــه  نــدارم  خبــر  وزیــر 
کســی می آیــد و بیــرون 
شــدم  فقــط  مــی رود. 
و  زخمــی  رودخانــه  تــه 
جنازه جمع کن. به جای 
وزیر بهداشــت بگذارید 
شــور  مــرده  مدیــرکل 

خانه.«
کــه  دیگــر  وزرای 
ایــن حجــم از اعتــراض را دیدند با خودشــان فکر کردند 
مگــر مــا چی مــان از آقــای نمکــی کمتــر اســت؟ چــرا او 
می تواند بر سر یک سری افراد )که ما آخرش نفهمیدیم 
چــه کســانی هســتند( فریــاد بزنــد ولــی ما نه؟ حــاال که 

اینطور شد ما هم می آییم وسط میدان.
اولین زنگ را وزیرارتباطات به صدا درآورد و گفت: 
»با این شــیوه که نمی شــود کار کرد. من وزیر نمی دانم 
چــه کســی دســتش گیــر کــرده تــوی دکمــه فیلترینــگ 
و ول کــن هــم نیســت. بــا ایــن اوضــاع بایــد اســم مــن را 
بگذارید وزیر انسدادها. سر در وزارتخانه هم بزنید »ما 
برای فصل کردن آمدیم/ کی برای وصل کردن آمدیم««
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هــم رخصــت 
طلبیــد و شــروع کرد:»کــدام کار آقایــان، کــدام رفــاه. 
مــن نمی دانــم چــه کســانی نمی گذارنــد مــردم در رفاه و 
آســایش باشــند؟ کار را فقــط بــه فامیل هــای خودشــان 
می دهنــد و جوانــان مســتعد، آینده شــان مــی رود روی 
هــوا. این طــوری کــه نمی شــود. بنــده مدیرکل بــی کاری، 

بی پولی و جیب های خالی هستم.«
وزیــر نفــت از راه رســید و گفــت: »اجــازه بدهیــد. 
وضع هیچ کدام تان از من بدتر نیست. نفت دیگر دوزار 
نمــی ارزد. کــدام نفــت، کــدام پــول؟ چــه کشــکی؟ بایــد 

بشوم وزیر آب. اصالً آب هم نه فاضالب.«
وزیــر نیــرو معترضانــه وارد شــد و گفــت: »جنــاب 
وزیــر نفــت، لطفــاً پایتــان را تــوی کفش ما نکنیــد. آب، 
خودش وزیر دارد. در ضمن وضع من از همه شما بدتر 
اســت. اصــالً بدبخت  ترو بیچاره تــر از وزیر نیرو هم مگر 
داریم؟ یک سری افراد نامرئی طوری از برق و گاز و آب 
اســتفاده می کننــد که دیگر چیزی بــرای مردم نمی ماند. 
پیــش خودتــان باشــد، فکر می کنیم دســت از ما بهتران 
در کار اســت. ســپرده ایم چندتا جن گیر خوب بفرســتند 
وزارتخانه بلکه فرجی شد. واقعاً دیگر نیرو نداریم. باید 

اسم مان را بگذارند رئیس وزارتخانه خسته.«
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعالمیه ای در دســت 
رسید و آن را بر دیوار میدان کوبید و رفت. متن اعالمیه 
ایــن بــود: »طفلی به نام دارایی مدتی اســت گم شــده. 
بــا چشــمانی براق به درخشــندگی ســکه های تمــام بهار 
آزادی و جیب هایــی پــر از پــول با صــدای زیبای جیرینگ 

جیرینگ. هرکس از او نشانی دارد ما را خبر کند.«
وزرای دیگر هم می خواستند وارد میدان شوند که 
وقت ناهار شــد و همگی برای صرف غذا میدان را ترک 

کردند.
در میــان خلوتــی میــدان، صدای گریــه ای به گوش 
می رسید. برگه ای روی زمین افتاده بود و می گفت:»چرا 
هیچ کــی منــو دوســت نداره؟ چرا کســی منــو نمی بینه؟ 

اصالً من می رم.«
برگــه بیچــاره تــوی هــوا تاب خــورد و رفــت. رویش 

نوشته شده بود »استعفانامه«

طنز

شرکت آب وفاضالب استان یزد در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل كه از محل اعتبارات عمرانی تامین اعتبار شده را بروش مناقصه عمومی یك مرحله ای توام با ارزیابی 
كیفی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.كلیه پیمانكاران دارای گواهی صالحیت پیمانكاری در رشته مرتبط و مندرج در اسناد ، می توانند جهت دریافت اسناد و ارایه 

پیشنهاد قیمت از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمایند.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ستاد سامانه  سایت  در  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات   . سازند  محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام   ثبت 

) www.setadiran.ir ( موجود و شماره تماس مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021 می باشد.

برنامه زمانبندی :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 14:00 مورخ  99/12/06
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت 14:00   مورخ 99/12/11 

اخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 14:00 مورخ 99/12/24
پاكت های ارزیابی كیفی در جلسه كمیته فنی و بازرگانی مربوطه بازگشایی و پس از تعیین امتیاز مناقصه گران پاكت مناقصه گرانی كه حد نصاب الزم را كسب نموده اند توسط 

كمیسیون مناقصه ای كه در ساعت 10 صبح مورخ 99/12/26 در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكیل می گردد ،  بازگشایی خواهد شد.
     جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن 3164124 و  3164154-035 اعالم می گردد.

شركت آب و فاضالب استان يزد  سهامي خاص انتشارنوبت اول : 1399/12/06 نوبت دوم : 1399/12/09

ت اول(آگهی مناقصه عمومی
) نوب

شرکت آب وفاضالب استان یزد
 ) سهامی خاص(

ف
دی

کد مناقصه در سامانه ر
  تضمین شركتمدت اجرابرآورد اولیه ریالموضوع عملیاتستاد

در مناقصه ریال

ساخت مخازن واتاقكهای پمپاژ بین راهی خط انتقال 12099005078000024
51.160.000.000 ماه23.191.906.321تنگل ، بهدان ، فودیج و همیجان  بهاباد )تجدید1(

عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ ps7 –ps10 مجتمع 22099005078000025
200234.000.000 روز4.671.123.041غدیر دو )تجدید1(

معــاون درمان وزارت بهداشــت بــا تاکید بر 
اینکه فهم درباره مددکاری باید در همه رشته ها 
اعــم از پزشــکی وجــود داشــته باشــد، می گویــد 
صــورت  تاش هــای  همــه  علی رغــم  متاســفانه 
گرفته در حوزه مددکاری موفق عمل نکرده ایم.

بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
مراســم رونمایــی از پروتکل های جدیــد مددکاری 
اجتماعــی در نظــام ســالمت، ســند کســب و کار 
فرم هــای مــددکاری اجتماعــی و معرفی برترین ها 
به مناسبت روز ملی- جهانی مددکاری در وزارت 
مراســم  ایــن  ابتــدای  در  برگــزار شــد.  بهداشــت 

قاســم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشــت 
اجتماعــی  مــددکاران  زحمــات  از  تشــکر  ضمــن 
بــه ســختی های ایــن کار اشــاره و اظهــار کــرد: در 
ایــران بــه آموزش هــای اجتماعی آن طــور که باید 
توجه نشــده اســت. وی مهم ترین نقیصه کشــور 
را آموزش ناکافی دانســت و گفت: از آنجایی که 
روند آموزش صحیح نیســت، مشــکالت متعددی 
به وجود می آید؛ فهم نسبت به مددکاری باید در 
همه رشته ها اعم از پزشکی وجود داشته باشد.

جــان بابایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه 
در  گرفتــه،  صــورت  تالش هــای  همــه  علی رغــم 

بیــان  نکرده ایــم،  عمــل  موفــق  مــددکاری  حــوزه 
کــرد: بــه عنــوان مثــال زمانی که از ســالمت روان 
صحبــت می شــود در مرحلــه نخســت افــراد بایــد 
ســپس  و  شــناخته  را  روان  ســالمت  اختــالالت 
دربــاره ســالمت روان بــا آنها صحبت شــود؛ ابتدا 
بایــد فهــم موضــوع در افــراد ایجــاد شــود. معاون 
درمــان وزارت بهداشــت ادامه داد: اگــر بخواهیم 
اقدامــی ریشــه ای در کشــور انجام دهیــم باید به 
همــه گروه های پزشــکی فهم شــناخت مشــکالت 
بیمــاران را آمــوزش دهیم، با تصمیم یک پزشــک 

ممکن است سرنوشت انسانی تغییر کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  حضــور  بــا 
رئیس جمهوری عاوه بر رونمایی از بذر واکسن 
کوویــد-۱۹، دو واکســن دیگــر در حــوزه پرندگان 

رونمایی شد.
بــا  مراســمی  طــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حضــور ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــوری از ۸ محصــول کــه بــا حمایــت دو 

شتابدهنده به تولید رسیدند، رونمایی شد.
واکســن  »بــذر  شــامل  محصــوالت  ایــن 
برونشــیت  کشــته  »واکســن  کوویــد-۱۹«، 

»پکســیگانان«،  »رلتســیمود«،  ماساچوســت«، 
»تالوانســین«، »امیگانــان«، »اکســی توســین« 
حــاوی«  نیوکاســل  کشــته  »واکســن  نــوع   ۳ و 

می شود.
جزئیات این محصوالت به این شرح است:

واکسن کووید-۱۹
در رونــد تولیــد ایــن واکســن ابتــدا ســوش 
ویــروس کرونــا در شــرایط ایمــن بــر روی ســلول 
اســتاندارد تکثیــر و خالص ســازی و تاییــد شــد. 

ســوش تایید شــده که به عنوان بذر واکســن در 
نظــر گرفتــه می شــود، در شــرایط اســتاندارد و بــا 
مــواد مــورد تاییــد غیر فعال شــده و ســپس روند 

غیرفعال سازی ویروس تایید می شود.

واکسن کشته برونشیت 
ماساچوست

خطرنــاک  بیماری هــای  از  یکــی  برونشــیت 
جــزو  کــه  اســت  پرنــدگان  پــرورش  در  عفونــی 

بیماری  هــای تنفســی و حاد طبقه بندی می شــود. 
ایــن بیمــاری همچنین دســتگاه تنفســی پرندگان 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و کیفیــت و کمیــت 

تخم مرغ های تولیدی را کاهش خواهد داد.
واکســن برونشیت برای ایمن کردن گله های 
گوشــتی، تخــم گــذار و مــادر در برابــر برونشــیت 

کاربرد دارد.

واکسن کشته نیوکاسل حاوی 
)حاوی سروتیپ ۲ و ۶ و ۷(

مهمتریــن  از  یکــی  نیوکاســل  بیمــاری 
کــه  اســت  پرنــدگان  در  ویروســی  بیماری هــای 
در پرندگانــی کــه بــه صــورت صنعتــی و متراکــم 
پــرورش داده می شــوند و گله هــای جوجه هــای 
گوشــتی در صــورت عــدم واکسیناســیون بــروز 

می کند.
کوبــی  مایــه  بــرای  نیوکاســل  واکســن 
مرغ هــای  نیمچه هــا،  گوشــتی،  جوجه هــای 
نیمچه هــا،  می شــود.  عرضــه  مــادر  و  تخم گــذار 

مرغ های تخم گذار و مادر بهتر است.

در  نــدرت می شــد  بــه  پارســال  تــا همیــن 
شــهر قدم زد و کســی را ماســک بر صورت دید؛ 
آنچــه  از ماســک زدن در پــس ذهــن بود مربوط 
به شــهروندان شــهرهایی بود که با آلودگی هوا 
دســت و پنجــه نــرم می کردنــد و اغلــب آنهــا در 

گزارش های تلویزیونی دیده می شد. 
ماســک زدن امــا  اجبــاری شــد و حتی ســر از 
گالری های مد هم در آورد. درست از سال گذشته 
کــه کرونــا تور جهانگردی خودش را از ووهان چین 
شــروع کرد و تا قطب جنوب هم پیش رفت دیگر 
هر آنچه می دیدیم چه در تصاویر تلویزیونی و چه 
در معابر و اماکن عمومی، اغلب شهروندانی بودند 

با ماسکی بر صورت. 
اهمیت استفاده ماسک تا جایی پیش رفت 
کــه حتــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ 
آمریکا به یکی از مباحث اصلی کاندیداها  تبدیل 
شــد. حاال دیگر یکســالی می شود که ماسک های 
جــزو ملزومــات  الیــه  یــا همــان ســه  و  پزشــکی 
پرتراکــم  و  پرتــردد  مراکــز  در  حداقــل  پوششــی 
هســتند.  بــه نــدرت می تــوان مغــازه و یــا اداره و 
شــرکتی را یافــت کــه در آن عبــارت » لطفا بدون 
ماســک وارد نشــوید « بــه چشــم نخــورد. عبارتی 
کــه زینت بخــش  در و دیوار این مراکز شــده اند و 
شــهروندان هــم بــه فراخــور وضع خود بــا انواع و 
اقســام ماســک در مراکز پرتردد و پر تراکم ظاهر 

و حاضر می شوند. 

ماسک N۹5 برای استفاده کادر 
پزشکی توصیه می شود

 محمدرضــا خلفــی زاده، رئیس مرکز شــبکه  
بــا  گفت وگــو  در  اردبیــل  شهرســتان  بهداشــت 
ایسنا، با اشاره به این موضوع تصریح کرد:  قبل 
از شــیوع بیماری کرونا ماســک های پزشکی )سه 
الیــه( و N۹5  ) فیلتــر دار( ماســک هایی بــود کــه 
عمدتا  اســتفاده می شــد اما بعداز شیوع کرونا با 
توجه به لزوم پیشــگیری از ویروس، ماســک های 

پارچه ای هم در بین شهروندان رایج شد. 
اســتفاده  بــرای   N۹5 ماســک  افــزود:  وی 
از  دســته  آن  و  می شــود  توصیــه  پزشــکی  کادر 
شهروندانی که در مراکز بهداشتی و بیمارستانی 
فعالیت ندارند بهتر اســت از ماسک های پزشکی 
و یا همان سه الیه استفاده کنند تا مانع انتشار 

ویروس در موقع بازدم به طرف مقابل شوند.

ماسک هایی که به ظاهر سه 
الیه هستند

خلفــی زاده دربــاره نحــوه انتخــاب ماســک 
یکســری  میــان  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  مناســب 
شــبیه  ظاهــر  بــه  کــه  هســتند  ماســک ها  از 
ماســک های پزشــکی ســه الیــه هســتند امــا در 
واقــع ایــن ماســک ها بــه جــای دارا بــودن ســه 
الیــه، فقــط دو الیــه دارنــد و فاقــد الیــه میانی و 
مهمتریــن قســمت ماســک هســتند و اکثــرا بــر 
روی بســته بندی آنها عبارت ماسک غیر پزشکی 
درج می شــود و شــهروندان موقع خرید باید به 
این نکته توجه کنند و به عبارتی این ماســک ها 
فاقــد کارایــی مؤثــر در مقابلــه با ویــروس کرونا 

هستند.
 در ایــن میــان افــرادی هســتند کــه علیرغم 
پزشــکی  و  بهداشــتی  کارشناســان  هشــدارهای 
مبنــی بــر تاثیــر مثبت ماســک در کاهــش انتقال 
بیماری کرونا، اعتقادی به ماســک و ماســک زدن 
ندارنــد و براحتــی می توان این عــده از افراد را در 

جای جای شهر و مراکز خرید و ... دید .

شهروندانی که فکر می کنند 
ماسک زدن بیهوده است

شــهروند اردبیلــی کــه بــدون ماســک در یک 
ســوپر مارکت مشــغول خرید اســت در پاســخ به 
اینکــه چــرا از ماســک اســتفاده نمی کنــد، گفــت:  
اوایــل ماســک مــی زدم و حتــی بــا وجــود کمبــود 
و قیمــت بــاالی ماســک هرطــور بــود از ماســک 
اســتفاده می کــردم امــا بعــد از گذشــت ماه هــا و 
شــیوع هرچــه بیشــتر کرونــا بــا دیدن دوســتان و 
اطرافیانم که با وجود اســتفاده از ماســک به این 
بیماری مبتال شدند کم کم به این نتیجه رسیدم 
آنچنانــی  تاثیــری  و  بیهــوده  زدن  ماســک  شــاید 
نداشــته باشــد و صرفا هزینه ای است اضافی. در 
نقطــه مقابــل این طرز تفکر اکثریتی هســتند که 
هرطور شــده خود را ملزم به اســتفاده از ماســک 

می دانند.
شــهروندی که شــغل خود را کارمند یکی از 
ادارات دولتــی معرفــی می کنــد خــود را مقیــد بــه 
اســتفاده از ماســک می داند و می گوید: از همان 
روزهــای اولیــه عــالوه بر رعایت نکات بهداشــتی، 
از ماســک هــم چــه در محــل کار  و چــه در مراکز 
پرتراکم استفاده می کنم و تا امروز مشکلی برای 

من پیش نیامده است.

وی در خصوص تاثیر ماسک در جلوگیری از 
بیماری ادامه داد : هرچند فعال برای من مشکلی 
پیش نیامده اما بودند از دوســتان و آشــنایان که 
با وجود استفاده از ماسک به بیماری کرونا مبتال 

شدند. حاال دلیل آن چه بوده است، نمی دانم.

چرا برخی از افراد با وجود 
استفاده از ماسک باز به کرونا 

مبتا می شوند 
خلفــی زاده در پاســخ بــه اینکــه چــرا برخــی 
شــهروندان علیرغم اســتفاده از ماســک به کرونا 
مبتال می شوند، اظهار کرد:  ماسک زدن یک رفتار 
بهداشــتی اســت که در جلوگیری شیوع و انتقال 
بیمــاری از فــرد درگیر به فرد ســالم مؤثر اســت و 
به عبارتی ماســک زدن یک حالت پیشــگیرانه در 

انتقال بیماری است . 

نحوه درست استفاده از ماسک 
چگونه است

بهداشــت  رئیــس مرکــز شــبکه   بــه گفتــه 

شهرســتان اردبیل، بیشتر شــهروندان به مشکل 
برمی خورند چرا که در ماسک ها اندازه منفذهای 
ماســک بســته بــه نــوع ویــروس، چگونگــی زدن 
ماســک بــر صــورت مهــم اســت طوریکــه ماســک 
بایــد کال دهــان و بینــی را پوشــانده و بــه عبارتــی 
بر صورت بنشیند. رعایت نکات بهداشتی هنگام 
در آوردن ماســک از صــورت و تمــاس نداشــتن 
دســت اگر به بدنه ماســک خورده باشــد با دیگر 
قســمت های بــدن همچون بینی، چشــم و دهان 

خیلی مهم است که باید حتما رعایت شوند.
به نظر می رسد مهار ویروس کرونا با توجه 
بــه جهش هــای مختلفی کــه یافتــه نیازمند اتخاذ 
راهکارهایی جدیدی است. برهمین اساس است 
که این روزها استفاده از یک یا دو ماسک جهت 
جلوگیــری بهتــر از نفــوذ ویروس جهــش یافته به 
بدن در بین کارشناسان امور بهداشتی و پزشکی 

به بحث روز تبدیل شده است .

 چرا برای پیشگیری بهتر، 
استفاده از دو ماسک پیشنهاد 

می شود
وی در خصــوص اســتفاده از دو ماســک کــه 
ایــن روزهــا بــا شــیوع ویــروس کرونای انگلیســی 
در جهــان توصیــه می شــود، خاطرنشــان کرد:  به 
دلیل اینکه اکثرا ماســک های پزشــکی به درستی 
بــر صــورت نمی نشــیند و راه هــای ورود ویــروس 
به دهان و دســتگاه تنفســی همچنــان امکانپذیر 
و میســر اســت  توصیه می شــود بر روی ماســک 
پزشکی ۳ الیه یک ماسک پارچه ای هم زده شود 
تا ماســک پارچه ای، باعث شــود ماســک پزشــکی 
بصــورت کامــل بر صــورت بنشــیند و همان اندک 

راه های نفوذ را هم به حداقل برساند.
خلفی زاده ادامه داد: باید شهروندان بدانند 
اگر چه اســتفاده از ماســک در مقابله با ویروس 
کرونــا از ضروریــات مبــارزه بــا این بیماری اســت 
اما در کنار اســتفاده صحیح و درســت از ماسک، 
مکمــل  بهداشــتی  دیگــر  پروتکل هــای  رعایــت 
اســتفاده از ماســک در جلوگیــری و پیشــگیری از 

شیوع این بیماری است.
بــه نظــر می رســد بــا توجه به شــدت شــیوع 
و جهش هــای مکــرر ویروس کرونا بــا وجود ورود 
واکسن های کرونا به بازار و استفاده از آن، باید 
شهروندان را همچنان ماسک بر صورت دید و به 
تعبیــر دیگــر برای همه ســاکنین این کــره خاکی، 

دنیایی بدون ماسک یک آرزوست.

رونمایی از بذر واکسن کووید-۱۹

جنوبــی معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزیــر 
آموزش و پرورش از جذب و به کارگیری ۸ هزار 
نیــروی جدیــد تربیتی برای ســال تحصیلی آینده 

خبر داد.
علیرضــا کاظمی، روزگذشــته )ســه شــنبه 5 
اســفند( در نشســت مشــترک شــورای معاونــان 

وزیــر آمــوزش و پــرورش اعــام کــرد کــه ســند 
مالکیت  اردوگاه شــهید باهنر به نام وزارت آموزش 

و پرورش صادر شد.
بــه گــزارش ایســنا، محســن حاجــی میرزایی در 
صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت: امروز ســند 
مالکیــت  اردوگاه شــهید باهنــر بــرای همیشــه به نام 

وزارت آموزش و پرورش صادر شد.

وی در ادامــه هــم نوشــته اســت: ایــن اردوگاه 
تنها یک ملک، با ارزش مادی نیست، مدرسه بزرگی 
اســت کــه بــرای بســیاری از دانش آمــوزان خاطــرات 
شــیرین و موقعیت هــای یادگیــری پایــدار ایجاد کرده 
اســت. وزیــر آمــوزش و پــرورش در پایان ایــن پیام از 
وزارت  اقتصاد، شــهرداری تهران و سازمان ثبت احوال 

تشکر کرده است.

صدور سند مالکیت  »اردوگاه باهنر« 
به نام وزارت آموزش و پرورش

اداره کل و مدیران شهرســتان ها و مناطق استان 
کــه با حضــور مدیران، معاونــان و مربیان تربیتی 
مدارس در بســتر شــبکه شــاد برگزار شــد، اظهار 
کرد: تربیت اســالمی مهم ترین مأموریت آموزش 
و پرورش اســت و مســیر رســیدن به حیات طیبه 
نیازمنــد توجــه به ســاحت های تعلیم و تربیت به 

صورت متوازن است.
به گزارش ایسنا، وی، از طراحی جدید برای 
تربیــت مربــی امــور تربیتــی بــا رویکــرد مهندســی 
فرهنگی، آســیب های اجتماعی، ســواد رســانه ای 
و آگاه بــه متدهــای روز تربیتــی از مهــر۱۴۰۰ خبر 
داد و تصریــح کــرد: الزمــه تســریع در دســت یابی 
بــه اهــداف ســند تحــول، گــذر از نظــام مبتنی بر 
آمــوزش صــرف بــه ســوی موقعیت هــای تربیتــی 

رشدمدار است.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزیــر آمــوزش 
و پــرورش، تربیــت را ایجــاد رفتــار مطلــوب پایدار 

در متربــی بــه صورت تدریجی و تکاملی دانســت 
و ادامــه داد: مربیــان تربیتــی به عنــوان الگوهای 
ملمــوس نظــام تعلیــم و تربیــت اســالمی، ایرانی 
تربیتــی  فرایندهــای  اثرگــذاری  هســتند و الزمــه 
در متربیــان، ایمــان، اخــالص و بــروز و ظهور این 

فرایندها در گفتار و سیره عملی مربی است.
کاظمی با اشــاره بــه اینکه مدیران و مربیان 
تربیتــی فرماندهــان خــط مقــدم جبهــه تعلیــم و 
تربیــت در این شــرایط ســخت کرونایی هســتند، 
اظهار کرد: عامل اصلی وجود تضادها در جامعه، 

کمبود انسان های عالم، عامل و الگو است.
وی افزود: داشتن تفکر راهبردی، مشارکت 
و بســیج همگانــی بــرای اجــرای تفکــر راهبــردی، 
تزریــق نــگاه یاورانــه در بدنــه مدیریتــی، انتقــاد 
پذیــری و داشــتن برنامــه راهبــردی، پنــج عامــل 

موفقیت در حوزه تربیت به شمار می روند.
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 

پــرورش، از تربیــت بــه عنــوان محصول مشــترک و 
برون داد سه نهاد بزرگ خانواده، مدرسه و جامعه 
یــاد کــرد و ادامــه داد: تربیت تنهــا در کالس درس 
اتفــاق نمی افتــد از ایــن رو ضــروری اســت مدیــران 
مــدارس، الگوها و موقعیت های تربیتی را در تمام 

ساحت ها برای معلمان و مربیان خلق کنند.
تربیتــی  موقعیت هــای  داد:  ادامــه  کاظمــی 
الزمــه  و  بــوده  فرهنگ ســاز  پرورشــی  حــوزه  در 
بــه تشــکل های  وافــر  توجــه  ایــن فرهنگ ســازی 
نویــن  تمــدن  ایجــاد  راســتای  در  دانش آمــوزی 

اسالمی و گام دوم انقالب است.
وی افزود: اگر قرار باشــد در حوزه مدیریتی 
خــود موفــق باشــیم و چنــد مســأله را حــل کنیــم 
بایــد اصولــی را رعایــت کنیــم کــه مهم ترین آن ها 
داشــتن تفکــر راهبردی، مشــارکت و اســتفاده از 
خــرد جمعــی، فرهنگ ســازمانی، عشــق بــه کار و 

برنامه راهبردی است.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش خبرداد: جذب ۸ هزار نیروی جدید 
تربیتی برای سال تحصیلی آینده

معاون وزیر بهداشت: در حوزه مددکاری موفق عمل نکرده ایم
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