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 اکسیر جاودانگی
از راه رسید

راضیه حسینی

در حالی که کشــورهای پیشــرفته دنیــا هنوز درگیر 
این هستند که دز اول واکسن با دز دوم آن یکی باشد، 
تولیــد  توانایــی  بــه  مــا 
واکســنی رســیده ایم که 
بــه  اســتفاده  قابلیــت 
بــرای  دوم  دز  عنــوان 
واکســن های  تمامــی 
روی  موجــود  کرونــای 
کــره زمین را دارد. البته 
واکســن  قابلیت هــای 
جــا  همیــن  بــه  برکــت 
ختم نمی شــود. شــما می توانید بدون نگرانی از عوارض 
احتمالــی و بــدون صــرف وقــت بی خــود، این واکســن را 
اســتفاده کنیــد. مدیــر گــروه مطالعــات بالینــی واکســن 
برکــت گفته: »احتیاجی نیســت کــه منتظر نتایج تزریق 
واکســن بــر روی تمــام بیســت هــزار نفــر کــه در مرحله 
ســوم واکســن را دریافت می کنند باشــیم، بلکه بر روی 

تعداد کمی از آنها می توان نتیجه را به دست آورد.« 
در واقــع شــرکت های خارجــی بــه  دلیــل اینکــه بــه 
نتیجه کار خودشــان اعتماد نداشــتند و عقل شان قد ما 
رشــد نکرده بود، واکســن را روی کلی آدم تســت و بعد 
روانه بازار کردند. آنها اگر مثل ما اعتماد به نفس کامل 
و شــهامت داشــتند همین جــوری یک هــو بــرای کل ملت 

استفاده می کردند.
از دیگر عجایب جذاب این واکسن، در دستور کار 
قرار دادن تزریق آن برای افراد زیر هجده ســال اســت؛ 
در صورتی که هنوز برای بزرگساالن مجوز نگرفته. خانم 
دکتر مینو محرز این خبر را اعالم کردند و باز هم زدند 

روی دست دانشمندان خارجی. 
اگــر چنــد روز بعــد در خبرها شــنیدید کــه به جای 
واکســن ســه گانه، دیفتــری، کــزاز، فلج اطفــال و... زدن 
فقــط یــک دز واکســن برکــت کافی اســت، لطفــاً تعجب 
نکنیــد. اصــالً شــاید این برکــت همان اکســیر جاودانگی 
است و ما خبر نداریم. شاید همان نوش دارو است که 
حتی می تواند ســهراب را زنده و کل داســتان شــاهنامه 
را عــوض کنــد. مــا کــه می گوییــم خیلــی فراتــر از ایــن 
حرف هاست و می تواند آدم را رویین  تن و جاودانه کند؛ 
ولی چون ممکن اســت به دســت آدم های نااهل بیفتد 

و استفاده های بدی کنند، صدایش را در نمی آورند. 
همــه چیــز چنــد هفتــه بعد  و دقیقــاً پس از زدن واکســن 
ایرانی مشــخص خواهد شــد. علم کیمیاگــری به اوج خود 
رســیده و برکت را از دل خود بیرون داده اســت. معجونی 
اعجاب انگیز و فرازمینی، واکســنی شــفابخش تولید شده 
اســت. اگــر پیــش از این یک دز از واکســن های معمولی و 
بی خود خارجی زده باشید، اصالً نگران نباشید، فقط کافی 
اســت دز دوم را ایرانــی بزنیــد تــا تمــام خــواص اعجاب آور 
آن را بــه دســت آوریــد. ســالمندان بــاالی هفتاد، هشــتاد 
سال با تزریق دز دوم ایرانی، چهل سال جوان تر خواهند 
شــد و دیگــر حتــی یــک چین و چــروک هم بر صورت شــان 
باقی نخواهد ماند. مردهای جوان سیکس پک درمی آورند 
و پشــت بــازو می زننــد. خانم هــا هــم همگــی مانکن طــور 
می شــوند و بــرای بعضی هــا یک چــال گونه هم اشــانتیون 
داده می شــود. وقــت را هدر ندهیــد. عجله کنید و تا برای 

این کی صف درست نشده است، بزنید بر بدن.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
جلســه علنــی روزگذشــته کلیــات الیحــه نظــام 

رتبه بندی فرهنگیان را به تصویب رساندند.
به گزارش مهر، در جلســه علنی روزگذشته 
کمیســیون  گــزارش  اســالمی  شــورای  مجلــس 
آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد الیحه نظام 

رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  نهایــت  در 
اســالمی بــا ۲۲۷ رأی موافــق، ۴ رأی مخالــف و ۳ 
رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۴۵ نماینــده حاضــر در 
جلسه کلیات الیحه نظام رتبه بندی فرهنگیان را 

به تصویب رساندند.
طبق تصمیم هیات رئیســه مجلس شــورای 
اســالمی، این الیحه دو شــوری شــد تا نمایندگان 
پیشــنهادات خود درباره جزئیات این الیحه را در 
کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مطــرح 

کنند و مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در جریان بررســی ایــن الیحه علیرضامنادی 
ســفیدان، رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در موافقت با این الیحه گفت: این الیحه 
با تالش مجلس امروز)سه شــنبه( برای معلمانی 
کــه مــا را آمــوزش دادنــد پــس از ۱۰ ســال انتظار 
بــه ســرانجام رســید. البتــه بــرای مواد ایــن الیحه 
در کمیســیون کار کارشناســی انجــام می شــود و 
بــرای اینکــه این الیحه از طــرف دولت آینده پس 

فرستاده نشود، کلیات آن بررسی شد.
وی افــزود: ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
رتبه بنــدی معلمــان در نظــر گرفته شــده اســت و 
اعتقاد داریم برای هر معلمی باید این کار انجام 
شــود و اجرای این الیحه ســبب تحول در آموزش 
و پرورش خواهد شــد و امیدواریم تحفه ناقابلی 

برای معیشت و ارتقای معلمان باشد.
بــر اســاس مــاده یک ایــن الیحه؛ بــه منظور 
اســتقرار نظــام پرداخت هــا براســاس تخصــص، 
شایســتگی ها و عملکرد رقابتی معلمان، توســعه 
عمومــی،  صالحیت هــای  نظام منــد  و  مســتمر 
تخصصــی، حرفــه ای و تربیتــی و کیفیــت عملکرد 
معلمــان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شــغلی و 
ارتقــای تعهــد حرفــه ای معلمــان و تقویــت هویت 
حرفــه ای معلمــان براســاس ســند تحــول بنیادین 
آمــوزش و پــرورش و نقشــه جامع علمی کشــور، 
نظــام رتبه بنــدی معلمان مطابق مــواد این قانون 

تعیین و اجرا می شود.
قانــون،  ایــن  در  الیحــه   ۲ مــاده  طبــق 
اصطالحاتــی در معانــی مشــروح مربــوط بــه کار 
می رونــد کــه در جــز یک تعریــف از وزارت، وزارت 
آمــوزش و پــرورش اســت و در تعریــف معلمــان 
در جــزء ۲  مــاده ۲ مشــموالن طــرح طبقــه بندی 
مشــاغل معلمــان کشــور، شــامل آمــوزگار، دبیر، 
واحــد  مشــاور  تربیتــی،  امــور  مربــی  هنرآمــوز، 
آموزشــی، مراقب ســالمت، مدیر و معاون شاغل 
در واحدهــای آموزشــی و تربیتــی کــه صرفــاً در 
مشــاغل مذکــور در واحدهــای آموزشــی و تربیتی 

اشتغال به خدمت دارند، می شوند.
تعریــف شایســتگی منظــور  در جــزء ۳ در 
صفــات، ویژگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای 
توفیــق در شــغل یــا عملکــرد برتــر شــامل دانش، 

نگرش و مهارت است.
صالحیــت  تعریــف  در   ۴ جــزء  اســاس  بــر 
معلمــی، مجموعــه ای از شایســتگی های ناظــر بــر 
جنبه های هویت فردی و حرفه ای )اخالق و تعهد 
حرفــه ای، دانــش تخصصی، دانــش و مهارت های 

تربیتــی( کــه معلــم بایــد در جهت درک شایســته 
بهبــود  بــرای  و عمــل  و دیگــران  موقعیــت خــود 
مســتمر آن کســب کنــد و برآینــد صالحیت هــای 

عمومی، تخصصی و حرفه ای است.
طبــق جــزء ۵ در تعریــف صالحیــت عمومــی 
آمــده اســت: مجموعــه ای  )ویژگی هــای رفتــاری( 
از شایســتگی های ناظــر بــر صفــات و ویژگی هــای 
نگرش هــا،  باورهــا،  شــامل  فــرد،  شــخصیتی 
ارزشــی،  نظــام  بــر  مبتنــی  رفتــار  و  اعتقــادات 
فرهنگــی و اخالقــی جامعــه و نظــام آمــوزش و 
کار  انجــام  بــرای  را  زمینــه  کــه  کشــور  پــرورش 
متعهدانــه آمــاده و پایبنــدی فــرد را بــه ارزش هــا، 
قوانین و مقررات آشــکار می ســازد. این دســته از 
صالحیت هــا مســتقل از صالحیت هــای عمومــی 
بــدو خدمــت اســت و در طول خدمت مشــمولین 

مورد سنجش قرار می گیرد.
در جــزء ۶ در تعریــف صالحیــت تخصصــی 
ذکر شــده اســت: مجموعــه ای از شایســتگی های 
دانــش  برآینــد  و  فرآینــد  بــر  تســلط  بــا  مرتبــط 
تربیتــی  دانــش  تدریــس(،  )موضــوع  تخصصــی، 
و ســایر حوزه هــای دانشــی مرتبــط بــا یاددهــی، 
یادگیــری، دســتاوردها، خالقیــت و نوآوری هــای 
علمــی مرتبــط و توانایــی تفکــر علمــی و انجــام 
پژوهــش در آن حیطــه کــه فــرد برای انجــام مؤثر 

وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
صالحیــت  تعریــف  و   ۷ جــزء  اســاس  بــر 
حرفــه ای، مجموعه ای از شایســتگی های مرتبط با 
بــه کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های 
و  آموزشــی  موقعیــت  در  تربیتــی  و  تخصصــی 

تربیتی است.
شــده:  گفتــه  تجربــه  تعریــف  و   ۸ جــزء  در 

توانمندی هایی که فرد در طول سال های خدمت و 
صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.
بــر اســاس جزء ۹ و تعریــف نظام رتبه بندی 
معلمان آمده است: مجموعه ای از اصول، قواعد 
و فرایندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج 
در مــاده )۱( در چهارچــوب ایــن قانــون طراحــی و 

اجرا می شود.
مــاده   ۱۰ جــزء  طبــق  الیحــه  ایــن  در  رتبــه 
۲عبارت اســت از ســطحی از تجربیات، ویژگی ها 
فــردی  عملکردهــای  و  شایســتگی ها  صفــات،  و 
و شــغلی معلمــان کــه بــر مبنــای نتایــج ناشــی از 

سنجش و ارزیابی تعیین می شود.
در مــاده ۳ ایــن الیحه آمده اســت: معلمان 
عملکــرد  و  شایســتگی ها  تخصــص،  براســاس 
رقابتی خود در رتبه های یک تا پنج قرار می گیرند 
و شــرایط کســب، ارتقــا، توقــف و تنــزل رتبــه در 

آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
رتبه بنــدی  فرآینــد  بــه  ورود   ۴ مــاده  طبــق 
معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی 
صــورت گرفتــه و کســب رتبه های باالتر مســتلزم 
حداقل شــش ســال توقف در هریک از رتبه ها و 
کسب سایر شرایط الزم تعیین شده در آیین نامه 

اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصــره ۱- حداقــل ســابقه خدمــت معلمــی 
برای کســب رتبه های )۴( و )۵( به ترتیب )۲۰( و 

)۲۶( سال است.
تبصــره ۲- تخصیــص رتبه هــای پنجگانــه بــه 
نحــوی خواهــد بــود که با اجــرای نظــام رتبه بندی 
 )۳( مــاده  براســاس  شــرایط  احــراز  و  معلمــان 
همــواره حداقــل )۳۰ درصد( از معلمان مشــمول 
در رتبــه )۱(، حداقــل )۲۵ درصــد( در رتبــه )۲(، 

حداکثــر )۲۰ درصــد( در رتبــه )۳(، حداکثــر )۱۵ 
درصــد( در رتبــه )۴( و حداکثر )۱۰درصد( در رتبه 

)۵( قرار گیرند.
رتبه بنــدی  فرآینــد    ۵ مــاده  اســاس  بــر 
بــرای معلمانــی کــه قبــل از تصویــب ایــن قانــون 
پــرورش بوده انــد و در  آمــوزش و  در اســتخدام 
واحدهای آموزشــی اشــتغال دارند، با حداقل )۲( 
ســال ســابقه خدمت در یــک دوره زمانی حداکثر 
)۳( ســاله بــر مبنــای اولویــت امتیــازات فضلــی 
ناشــی از نمــره آزمون دانــش تخصصی – تربیتی 
و ســایر حوزه هــای دانشــی مرتبــط بــا یاددهــی – 
تجربــه  ســنوات  ای(،  حرفــه  )دانــش  یادگیــری 
معلمــی و مــدرک تحصیلــی انجــام مــی شــود. در 
صورت کسب حد نصاب )از سایر امتیازات( الزم 
برابــر آییــن نامه اجرایی بــدواً در یکی از رتبه های 

)۱( تا )۳( قرار می گیرند.
تبصــره- زمــان توقف موضوع مــاده )۴( برای 
مشــموالن ایــن مــاده کــه در تاریــخ تصویــب ایــن 
قانــون در واحدهــای آموزشــی و تربیتی اشــتغال 
داشــته و دارای حداقل )۲( ســال ســابقه خدمت 
باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه باالتر، )۴( سال 

تعیین می شود.
طبق ماده ۶ نیز شایســتگی های مرتبط با هریک 
از صالحیت هــای عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای 
بــه تفکیــک رتبــه و مصادیــق رفتــاری و معیارهای 
و  ســنجش  ابزارهــای  و  شــیوه ها  و  عملکــردی 
ارزیابــی هریــک از آنها توســط وزارت تعیین و در 

شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می شود.
در مــاده ۷ ایــن الیحــه آمــده اســت: بــرای 
رتبه هــای موضــوع ایــن قانــون، فــوق العــاده رتبه 
بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. 
فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت 
و فوق العاده هــای مســتمر آنان اســت که به طور 
میانگیــن )۲۵درصــد( بیشــتر از میانگین حقوق و 
فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت 
خدمــات کشــوری در نظــر گرفتــه مــی شــود. این 
فوق العــاده بــه صورت مســتمر و مشــمول کســور 
بازنشســتگی است. درصدهای فوق العاده هریک 
از رتبه هــای موضــوع ایــن قانــون در آییــن نامــه 

اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصــره – معلمانــی که قبــل از تصویب این 
قانــون بازنشســته شــده اند، مشــمول ایــن مــاده 
نخواهنــد بــود و ماننــد ســایر کارمنــدان مشــمول 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، تابــع احــکام 

قانون مذکور خواهند بود.
بــر اســاس مــاده ۸ معلمــان شــاغل در واحدهای 
در  شــاغلین  و  تربیتــی  غیــر  و  آموزشــی  غیــر 
قانــون  ایــن  اداری مصــوب مشــمول  پســت های 

نیستند.
از  رتبه بنــدی  مراحــل  نیــز   ۹ مــاده  طبــق 
مرحله ســنجش و ارزیابــی صالحیت های معلمی 
بــا  رتبه بنــدی متناســب  برقــراری فوق العــاده  تــا 
بودجــه  لوایــح  در  شــده  پیش بینــی  اعتبــارات 

سنواتی اجرا خواهد شد.
بــر اســاس مــاده ۱۰ آیین نامــه اجرایــی ایــن 
قانون، شــامل ســاختار اجرایی، نظام ســنجش و 
ارزیابــی، شــرایط و ویژگی هــای هــر رتبــه و نحــوه 
انجــام کار و نظــارت بر آن حداکثر ظرف ســه ماه 
از تاریــخ ابــالغ ایــن قانــون بــا پیشــنهاد مشــترک 
وزارت، ســازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور بــه تصویــب هیئــت 

وزیران می رسد.

بهداشــت  وزارت  و  اجتماعــی  تامیــن 
بــرای ارائــه درمــان رایــگان بــه بیمه شــدگان در 
بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی تفاهم نامه 

امضا کردند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعــالم کــرد: بــر 
اســاس این تفاهم نامه، خدمات بســتری تحت 

پوشش تأمین اجتماعی برای کلیه بیمه شدگان 
بستری در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
مســتقر در شهرســتان هایی کــه ایــن ســازمان 
فاقــد بیمارســتان ملکی اســت و همچنین برای 
تمام بیمه شــدگان دارای بیش از ۶۵ ســال سن 
در تمــام بیمارســتان های دولتــی و دانشــگاهی 

طــرف قــرارداد، بــه صــورت رایگان ارائــه خواهد 
شد.

و  بیمه شــدگان  از  مالــی  حفاظــت 
مســتمری بگیران تأمیــن اجتماعــی در راســتای 
اصــل صیانــت از کرامــت گروه های آســیب پذیر 
در مواجهــه بــا بیمــاری، دسترســی عادالنــه بــه 

خدمات تشخیصی و درمانی در کل کشور برای 
بیمه شــدگان ســازمان بیمــه ســالمت، پرداخت 
بــه موقــع تعهدات ســازمان تأمیــن اجتماعی به 
بیمارستان های مجری طرح، استفاده از تمامی 
ظرفیت هــای کشــور در حــوزه درمــان و توســعه 
پوشــش و ارتقــای کیفیــت خدمــات درمانــی، از 

اهداف این طرح به شمار می روند.
تمامی خدمات بســتری دارای پوشــش بیمه 
پایــه و کلیــه تجهیــزات پزشــکی و اقــالم مصرفــی 
مــورد اســتفاده بــرای بیمــاران در بخــش بســتری 
دانشــگاهی،  و  دولتــی  بیمارســتان های  تمامــی 

مشمول این طرح هستند.

معــاون وزیــر آموزش و پرورش به تشــریح 
برنامه هــای  و  هدایــت  طــرح  دســتاوردهای 
آموزش وپــرورش بــرای صیانــت از دانش آمــوزان 
در برابــر آســیب های فضــای مجــازی پرداخــت و 
واگــذاری  بــرای  آموزش وپــرورش  اولویت هــای 

تبلت به دانش آموزان نیازمند را اعام کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملل 
ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی، ســید جواد 
حســینی در نشســت شــورای فرهنگ عمومی که 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اعضای 
این شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگــزار شــد با بیان اینکــه در وضعیت کرونا تمام 
تالش جامعه جهانی و آموزش وپرورش ایران این 
بــود کــه گرچــه مــدارس تعطیــل شــده اند جریان 
آموزشــی تعطیل نشــود، گفت: مهم ترین راهکار 
آموزش هــای مجــازی بود اما اینکه این آموزش ها 
از چــه طریــق شــکل گیــرد و یــا بــا چــه امکاناتــی 
بــرای همه دانش آمــوزان فرصت برابر ایجاد کند، 

مساله اصلی بود.
و  مطمئن تریــن  گفــت:  وزیــر  معــاون 
کیفی ترین نوع آموزش در شبکه شاد ایجاد شد 

امــا متأســفانه ۳۰ درصــد از دانش آموزان مناطق 
محروم، حاشــیه شــهرها و روســتاها از دسترسی 
به وســایل هوشــمند آموزشــی محروم هســتند و 
طــرح هدایــت بــا هــدف تأمین ایــن تجهیــزات در 

آموزش وپرورش اجرایی شده است.
کنترلــی  نرم افزارهــای  طراحــی  گفــت:  وی 
ســیم کارت  میلیــون   ۱۰ طراحــی  والدیــن،  ویــژه 
دانش آمــوزی توســط وزارت ارتباطــات و واگذاری 
بــا  داخلــی  تبلت هــای  تولیــد  مهــر،  اول  از  آن 
سیســتم عامل دانش آمــوزی و برگــزاری دوره های 
آموزشــی ســواد رســانه ای ویــژه دانش آمــوزان و 
خانواده هــای آنان از جمله برنامه های اندیشــیده 
شــده وزارت آموزش وپــرورش در حوزه صیانت از 

آسیب های فضای مجازی است.
جانشــین وزیــر در طــرح هدایــت در ادامــه 
بــه بیــان محورهــای اصلی طرح هدایــت پرداخت 
بــا  پیــش  مــاه  ســه  از  هدایــت  طــرح  گفــت:  و 
هــدف تأمیــن تجهیــزات هوشــمند آموزشــی برای 

دانش آموزان کم برخوردار آغاز شد.
راهبردهــای  کرونــا  عصــر  در  افــزود:  وی 
ده گانــه ای از ســوی وزیر آموزش وپــرورش تدوین 

شــد که یکی از آنها پوشــش و انعطاف حداکثری 
آمــوزش بــود و یکــی از روش های اصلی پوشــش 
حداکثــری آمــوزش اســتفاده از فضــای مجــازی و 

شبکه شاد بود.
معــاون وزیــر بــا بیــان اینکــه طــرح هدایــت 
کــرد:  اظهــار  اســت  اصلــی  محــور  چنــد  شــامل 
شناســایی دقیق دانش آموزان نیازمند به تفکیک 
منطقــه، مدرســه و جنســیت اولیــن محــور طــرح 
طریــق شناســایی  از  کار  ایــن  کــه  بــود  هدایــت 
دانش آمــوزان نیازمنــد از طریــق مدیــر و شــورای 
مدرســه و بارگــذاری اطالعــات در ســامانه طــرح 

هدایت امکان پذیر شد.
حســینی محــور دوم طــرح هدایــت را تأمین 
منابــع ۳ میلیــون تبلــت دانســت و گفــت: تأمین 
ایــن میــزان تجهیزات هوشــمند اعتبــاری بیش از 
ده هزار میلیارد نیاز دارد و منابع دولتی، عمومی، 
مردمــی و خیریــه ای در ایــن محــور بــه کار گرفتــه 

شده اند.
وی افــزود: در تفاهم نامــه بــا اســتانداری ها 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تبلت تعهد شــده اســت 
و مؤسسات عمومی و غیردولتی نیز تعهد تأمین 

یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۱۵ تبلت را داده اند.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: در 
بودجه ســال جــاری نیز ۵۰۰ میلیــارد اعتبار برای 
طــرح هدایت دیده شــده اســت کــه از این طریق 

نیز ۱۲۵ هزار تبلت تأمین خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: در مجمــوع تاکنون تأمین 
۲ میلیــون و ۹۸۰ هــزار تبلــت بــا اعتبــار ده هــزار 

میلیاردی تعهد شده است.
حسینی با بیان اینکه تاکنون و در قالب طرح 
هدایــت ۲۸۰ هــزار تبلــت تهیه و بــه دانش آموزان 
نیازمند اهدا شــده اســت گفت: محور بعدی طرح 
هدایت نحوه تأمین تبلت ها است که با محوریت 
شــرکت صنایــع آموزشــی و از طریــق همــکاری بــا 
۷ شــرکت داخلــی ایــن تبلت ها از طریــق تولیدات 

داخلی و واردات تأمین خواهند شد.
تبلــت،  واردات  تســهیل  بــرای  افــزود:  وی 
معافیت ۳ درصدی از عوارض گمرکی شرکت های 
واردکننــده تبلــت بــرای طــرح هدایــت در هیــات 
دولــت بــه تصویب رســیده اســت و ایــن معافیت 

کمک شایانی به طرح هدایت کرده است.
معــاون وزیــر محور بعــدی در طــرح هدایت 

را تبلیغــات دانســت و گفــت: تبلیغــات از طریــق 
رادیو و تلویزیون، پایگاه های اطالع رســانی وزارت 
و آموزش وپرورش اســتان ها، روابط عمومی ســایر 
تبلیغــات  و  شــاد  شــبکه  اجرایــی،  دســتگاه های 
محیطــی در دســتور کار قــرار دارد و تاکنــون بــا 
راه اندازی پویش های مردمی نظیر نذر هوشمند، 
جهــاد  هوشــمند،  حامــی  طــرح  حاضــرم،  مــن 
آموزشــی، چلچــراغ و اولیا خردمنــد دانش آموزان 
هوشــمند بخشــی از تجهیزات هوشمند آموزشی 

تأمین شده است.
حســینی محــور بعــدی در طــرح هدایــت را 
آموزشــی  هوشــمند  تجهیــزات  توزیــع  چگونگــی 
دانســت و گفــت: در واگــذاری تبلت ها اولویت با 
دانش آموزانی اســت که در خانواده هیچ وســیله 
هوشــمند آموزشــی ندارنــد و ســپس اولویت های 
بعــدی با دانش آموزان نیازمندی اســت که امکان 
فراهــم  آنــان  مناطــق  در  آموزش هــای حضــوری 

نیست.
وی گفــت: مــدارس پرجمعیــت کــه تعــداد 
محــدودی دانش آمــوز کم برخــوردار دارنــد نیــز در 

اولویت های واگذاری قرار دارند.

مجلس کلیات الیحه نظام رتبه بندی 
فرهنگیان را تصویب کرد

 امضای تفاهم نامه برای درمان رایگان بیمه شدگان تامین اجتماعی
در بیمارستان های دولتی

اولویت های آموزش وپرورش برای واگذاری تبلت به دانش آموزان نیازمند اعام شد

داروی آلزایمر پس از ۲۰ 
سال به تایید سازمان غذا و 

دارو آمریکا رسید
ســازمان غــذا و دارو آمریــکا اســتفاده از داروی 
بیمــاری  اولیــه  بــرای مراحــل  تجربــی »آدوکانومــاب« 

آلزایمر را پس از ۲۰ سال تایید کرد.
به گزارش شــبکه خبری ســی ان ان، این در حالی 
اســت که یک کمیته مشــاوره سازمان غذا و دارو آمریکا 
ســال گذشــته بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــواهد کافــی 
بــرای اثــر بخشــی داروی مزبــور وجــود ندارد. بر اســاس 
ایــن گــزارش، ایــن دارو بــرای بیمــاران مبتــال بــه اختالل 
شــناختی خفیف تولید شــده و عالوه بر تســکین عالئم 
بیمــاری برای کاهش ســرعت پیشــرفت بیمــاری آلزایمر 
قابــل اســتفاده اســت. بعــالوه داروی آدوکانومــاب برای 

افراد مبتال به زوال عقل شدید توصیه نمی شود.

تسهیالت قرض الحسنه 
 هزار میلیارد تومانی

بنیاد مستضعفان برای 
اقشار کم برخوردار

معاون بنیاد مســتضعفان از انعقاد قرارداد ۱۰۰۰ 
میلیارد تومانی برای پرداخت تســهیات قرض الحســنه 

به اقشار کم برخوردار خبر داد.
به گزارش مهر، محمد پیرعلی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
در جریان کرونا بنیاد مستضعفان بیش از ۳ هزار میلیارد 
تومــان بــرای حمایــت از اقشــار آســیب پذیر هزینــه کــرد و 
طــی ایــن مــدت، بیــش از ۸۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت 
قرض الحســنه را نیــز در اختیــار کســبه و اقشــاری کــه بــا 
شــیوع کرونــا، آســیب دیدند قرار داد. معــاون برنامه ریزی 
بنیاد مستضعفان ادامه داد: بنیاد مستضعفان در راستای 
ادامه حمایت های خود، هفته گذشته نیز مقرر کرد ۱,۰۰۰ 
میلیــارد تومــان تســهیالت قرض الحســنه از طریــق یکی از 
بانک ها برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر تخصیص دهد.


