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خبر
ِ
آمپول هفتگی بیماران اس ام ای
هزینه
۷۰میلیون تومان!

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر با اشــاره به تعلل
بیمه سالمت در پوشش بیمه کامل این بیماران ،از
افزایش شدید قیمت داروی این بیماران خبر داد.
به گزارش ایلنا ،حمیدرضا ادراکی ،با اشاره به انجام
تمــام اقدامات برای بیمه این بیمــاران اظهار کرد:
علیرغم اینکه دســتور این موضوع از ســوی دولت
صادر شده و بودجه ۵هزار میلیاردی آن تعیین شد و
اسامی و مشخصات بیماران به بیمه سالمت داده شده
اســت ،اما هنوز هیچ کاری برای بیمه شدن بیماران
نادر انجام نشده است .او افزود :در رسانههای مختلف
به صورت مداوم این تبلیغات میشود که بیماران نادر
بیمه شده ،هزینه دارو ،تجهیزات پزشکی ،درمان و…
آنها تحت پوشش قرار گرفته ،اما میبینیم که چنین
اقدامی صورت نگرفته و بیماران به صورت مرتب به
ما مراجعه میکنند که همچنــان هزینههای آنها
باال اســت .ادراکی بیان کرد :متأسفانه بیمه سالمت
به صورت مــداوم این موضوع را به تعویق میاندازد.
بایــد هرچه زودتر کارگروه یا افــرادی را بگذارند تا
هرچه زودتــر موضوع بیمه بیماران نادر را اجرایی و
موانع آن رفع کنند .ادراکی یادآور شد :بیمه سالمت
تنها بیمه پایه مردم را پوشش میدهد در حالی که
بیماران نادر باید دارای بیمه تکمیلی و کامل باشند و
یک ریال برای دارو و تجهیزات ندهند .در حالی که
بیماران نورو فیبروماتوز که در این برنامه مورد اشاره
قرار گرفتهاند و نماینده بیمه سالمت قول بیمه آنها
را داده است میبایست از خیلی وقت قبل بیمه کامل
میشدند ،هر لحظه ممکن است تومورهای بافت نرم
عصبــی آنها عود کند و نیاز به بســتری و جراحی
داشته باشند .هزینه این را چه کسی میخواهد ببرد؟
مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر ،با بیان اینکه طیف
گستردهای از بیماران نادر وجود دارد که هزینههای
متفاوت دارند ،گفت :به طور مثال هر آمپول بیماران
اس .ام.ای نزدیک  ۶۰تا ۷۰میلیون تومان اســت که
بایــد هر هفته آن را تزریق کنند و یا آنزیمی که در
هر وعده غذا باید بیمــاران امپیاس بخورند در غیر
این صورت دچار اسهال شدید میشوند اینها تنها
نمونــهای از هزینهای اســت که بیمــاران نادر باید
بپردازند.

درگیری بر سر حجاب در قطار
تهران  -یزد؛ رییس قطار تعلیق شد

در قطار تهران  -یزد ،میان دو خانم بر ســر حجاب
درگیری فیزیکی رخ داده است .یکی از این خانم ها،
زن چادری به نام زینب جعفری معلم در یزد اســت
که بعد از رســیدن به یزد ،شکایت کرده است .این
اتفاق شنبه گذشــته روی داده است .او در مصاحبه
با خبرگزاری حوزه نیوز گفته اســت در سالن قطار
از خود و یک خانم دیگر که به ادعای او ،بی حجاب
بوده ،عکس ســلفی گرفته اســت .بر اســاس خبر
خبرگزاری حوزه ،بعد از آن بحث و جدل و درگیری
شروع میشود .این خانم گفته است :متأسفانه هیچ
یک از مســافران مــرد و زن که شــاهد این ماجرا
بودند به کمک ما نیامدند .او همچنین در مصاحبه
با خبرگزاری حوزه ،ادعاهایــی را علیه چند زن در
قطار ،مهمانداران و رئیس قطار مطرح کرده اســت.
او حتی مدعی شده در ایستگاه کاشان قصد داشتند
او را بازداشت کنند ،اما این کار انجام نشده است .او
ادامه داد :بعد از رســیدن به یزد با مراجعه به نیروی
انتظامی از رفتار پلیس ایستگاه قطار کاشان شکایت
کردم و حتی مســئوالن نظامی و انتظامی از جمله
ســپاه اصفهان و فراجا اصفهان پیگیر ماجرا شدند
و با توجه به شــواهد و قرائن و ســوابق قبلی بانوی
بدحجاب ،مأمور پلیس ایســتگاه کاشــان به همراه
مســئوالن قطار مقصر شناخته شــدند .در واکنش
به این خبر ،خبرگزاری حوزه گفته دادســرای یزد
اطالعیهای صادر کرده است .دادسرای یزد با صدور
اطالعیهای و ارســال به رسانهها از تشکیل پرونده و
تعقیب متهمــان توهین و درگیری در قطار تهران-
یــزد خبر داد .در این اطالعیه آمده اســت« :در پی
گزارش توهین و درگیری چند نفر نســبت به یکی
از بانــوان محجبه در قطار تهران -یزد و دهن کجی
نامبردگان و رئیس قطار به موضوع حجاب ،دادسرای
یزد نسبت به احضار رئیس قطار و دستور شناسایی
متهمان اقدام کرد ».دادســری یــزد اضافه کرد« :با
پیگیری صورت گرفتــه در حال حاضر رئیس قطار
توسط راه آهن از خدمت تعلیق شد و پرونده در حال
رسیدگی است ».قبل از این هم درگیری چند خانم
بر سر حجاب در اتوبوس شهری در تهران ،منجر به
بازداشت یکی از زنان و تقدیر رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی از زن چادری شد.
روند افزایشی مرگومیر کرونا؛

۷۴جانباخته در ۲۴ساعت گذشته

بنابــر اعــام وزارت بهداشــت۹۳۵۰ ،بیمار جدید
کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند و متاسفانه شاهد
افزایش فوتیهای ناشــی از این بیماری هستیم؛ به
طــوری که در این بازه زمانی ۷۴تن از هموطنان به
دلیل کرونا جان باختند .بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی۹۳۵۰ ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناســایی و ۱۴۳۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به ۷میلیون و
۴۱۰هزار و ۷۵نفر رسید۷۴ .بیمار مبتال به کووید۱۹
در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری ،به ۱۴۲هزار و ۱۳۴نفر رسید.
تا کنون ۷میلیون و ۸۴هــزار و ۶۵۹نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .بیش
از هزار و 300نفــر در بخش های مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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«همدلی» کارنامه یکساله دولت رئیسی در حوزه اجتماعی را بررسی میکند

گشت ارشاد؛ برای مردم ،نه مدیران

همدلی| «ما گشت ارشــاد خواهیم داشت؛
اما برای مدیــران ».این جمله هم یکی دیگر
از وعدههای ابراهیم رئیسی در خرداد 1400
است که امروز در کنار حل مشکالت اقتصادی،
احیای برجام ،ایجاد اشــتغال ،ساخت چهار
میلیون مســکن و  ...نهتنها به اجرا درنیامده
ال عکس آن را مشاهده میکنیم .اتفاقاً
بلکه کام ً
در هفتههای اخیر گشت ارشاد در خیابانها
بهشدت خبرســاز بوده است .رئیسی نیز که
ابتدا ترجیــح داده بود در برابــر این اتفاقات
سکوت کند تا از سکوتش رضایت تعبیر شود،
وظیفه دولت خــود را امربهمعروف و نهی از
منکر در جامعه میداند.
بــا گذشــت یــک ســال از روی کار آمدن
دولتــی که رئیس آن در عالیترین ســطوح
دســتگاه قضایــی جمهوری اســامی بوده،
نهتنها کوچکترین خبری از گشــت ارشــاد
مدیران دیده نشــده ،بلکه علناً رفتارهای تند
و چالشبرانگیز گشــت ارشاد در خیابانهای
ایران در واکنش بــه تار موی زنان و دختران
افکار عمومی را جریحهدار کرده است .ابراهیم
رئیسی که خود را حقوقدان معرفی میکند
طبق قانون اساســی مسئولیت اجرای همین
قانون را عهدهدار شده است .پیش از او روسای
دولتهــای قبلی برای حفــظ ظاهر هم که
شده نســبت به حواشی گشت ارشاد واکنش
نشان میدادند .رئیسجمهور قبلی و محبوب
اصولگرایــان محمود احمدینژاد در انتخابات
ریاست جمهوری سال  84جمله معروف خود
را به زبان آورد و گفت که مشکل امروز کشور
مدل موی جوانان نیســت .فــارغ از آنکه در
هشت ســالی که احمدینژاد بر مصدر قدرت
بود گشــت ارشــاد چه میکرد او برای حفظ
ظاهر هم که شــده همواره مخالفت خود را با
این شــیوه ابراز میکرد؛ اما دولت رئیسی این
واکنش ظاهری را حتی برای افراد شل حجابی
که تــا پای صندوقهای رأی رفتند و نام او را
درون صندوقها انداختند نیز دریغ کرد .نهتنها
این ســکوت بلکه اظهارات ضدونقیضی که از
مسئوالن دولت او شنیده شد حاکی از نوعی
رضایت و همراهی با این روند تلقی شــد؛ اما
رفتارهای جنجالبرانگیز گشت ارشاد که از بدو
تولد این پلیس وجود داشت ،به اعتقاد بسیاری
افراد چکشیتر شده است.
سکوت درباره انتقادات به گشت ارشاد
شلیک پلیس گشت ارشاد به رضا مرادخانی
بوکسور سابق تیم ملی و همسرش ماریا عارفی

کــه همراه با فرزند خود برای ورزش به پارک
پردیسان رفته بودند یکی از همین رخدادها
بود .همچنین ویدئوی اخیر از تالش یک مادر
برای نجات دختر بیمارش از گشت ارشاد نیز
دیگر اتفاقی بود که در دوران ابراهیم رئیسی
رخ داد .پخش گسترده این فیلم در شبکههای
اجتماعی آنقدر واکنش برانگیز شد که حتی
زنان محجبــه نیز در فضای مجــازی به آن
بیتفاوت نبودند و با هشــتگ «محجبهام اما
مخالف گشت ارشــادم» خواستار پایان دادن
به عملکرد گشت ارشاد شدند .حتی روزنامه
رســالت که کمتر کسی از این رسانه اصولگرا
انتظار داشت دو بار از عملکرد گشت ارشاد در
خیابانها انتقاد کرد .محسن پیرهادی ،نماینده
اصولگرای مجلس نیز در نامهای سرگشاده به
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
کشــور ،از ســبک برخورد برخــی مأموران
آن را در
گشتهای ارشاد با زنان انتقاد کرد و 
مغایرت با شأن زنان ایران اسالمی و مجریان
طرح عفاف و حجاب توصیف کرد؛ اما رئیس
دولت در ابتدا با ســکوتش تلقی رضایت او از
عملکرد گشت ارشاد را به وجود آورد و سپس
بــا اظهاراتش این پیام را بــه جامعه مخابره
کرد که نهتنها خبری از گشت ارشاد مدیران
نخواهد بود بلکه این روش ادامه خواهد داشت.
وظیفه دولت سیزدهم :امربهمعروف و
نهی از منکر
از ســخنان رئیســی در دیدار اعضای ستاد
احیای امربهمعروف و نهی از منکر (در روزهای
گذشــته) پاسخ تند به منتقدان تعبیر شد .او

با اشاره به وظیفه قانونی دولت و دستگاههای
اجرایی در اجرای قانون امربهمعروف و نهی از
منکر ،گفت :همه دولتمردان و دســتگاههای
در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و
جدیت وظایف خود را انجام دهند.
او با تأکید بر لزوم بیتوجهی به فضاسازیهای
باطل در مســیر امربهمعروف و نهی از منکر
افزود :متأسفانه گاهی مشاهده میشود برخی
افراد تحت تأثیر جوسازیها ،از وظایف قطعی
و قانونی خود ســر باز میزنند که این امری
خطرناک است؛ چرا که دشمن از همین اهرم
استفاده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل
مهم کشور ،با ایجاد جوسازی برخی مدیران را
منفعل میکند.
کارهای خوب گشــت ارشاد نادیده
گرفته نشود!
صولت مرتضوی معاون ابراهیم رئیســی هم
در واکنــش به اتفاقــات اخیر گفتــه :نباید
خطاهای فردی بهگونهای انعکاس داده شود
که تمامکارهــای خوب نیــروی انتظامی و
گشــت ارشاد نادیده گرفته شود .او همچنین
به دفاع از گشت ارشاد پرداخته و در واکنش
به تصاویر منتشرشده از برخورد نامتعارف یکی
از گروههای گشت ارشاد با یک شهروند اظهار
کرد« :برخورد با هنجارشــکنان حجاب طبق
قانون اجرا میشــود و ممکن است در اجرای
قانون افرادی هم سلیقهای رفتار کنند که مورد
تأیید هیچکس نیست».
تکذیب گشت ارشاد
این در حالی اســت که انسیه خزعلی ،معاون

امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی ،از اساس
منکر وجود گشــت ارشاد در جامعه میشود.
او در برنامه «استودیو هشت» رادیو نمایش در
واکنش به گفته مجری درباره خطاهایی که از
طرف گشتهای امنیت اخالقی رخ میدهد
و خستگی را به تن همگان میگذارد ،گفت:
بسیاری از این موارد بزرگنمایی است و خارج
از آن چیــزی که بوده مطرح میشــود و در
شبکههای اجتماعی بد القا میکنند.
او ۱۰درصــد موارد برخورد نیروی انتظامی را
در مربوط به پوشش دانسته و ادعا کرده است:
این 10درصد هم درباره بیحجابی و برهنگی
است وگرنه اکثر برخوردهای نیروی انتظامی
با مســئله ســرقت ،زورگیری مواد مخدر و...
مواردی اســت که واقعاً ضامن امنیت ماست
مربوط میشود.
گشــت ارشــاد مدیــران؛ وعده
فراموششده
این حمایت علنی از گشــت ارشــاد از سوی
کســی که وعده میداد دنبال به راه انداختن
گشت ارشاد برای مدیران است؛ نه برای مردم،
نشــان میدهد این حرف نیز فقط یک وعده
انتخاباتی برای عمل نشدن بوده است .وگرنه
معنــای آنکه در ایام انتخابــات از زنان کم یا
شل حجاب برای تبلیغات استفاده شود و یک
سال بعد دستور اجرای قانون عفاف و حجاب
را صــادر کند و اخیرا ً نیز از لزوم احترام مردم
– همان مردم شل حجابی که در ایام انتخابات
در سال گذشته عکس رئیســی را در دست
میگرفتند – سخن بگوید؟

بررسی عملکرد یکساله ابراهیم رئیسی در حوزه بانوان

بهکارگیری زنان؛ وعدهای که تحقق نیافت

همدلی| ستاره لطفی« -زنان حق بهرهمندی از همه حقوق
را دارنــد و این حق را خدا به زنــان داده این دولت باید بتواند
ایــن حق خــدادادی را ضایع نکند و اجازه شــکوفایی آن در
حوزه مسائل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بدهد ».این بخشی
از سخنان ابراهیم رئیســی در زمان تبلیغات انتخاباتی بود .او
همچنین در سخنرانیهای انتخاباتیاش با طعنه به دولتهای
قبلی بهویژه دولت حسن روحانی گفت« :آقایان ادعا میکنند
که مــا از حقوق زنان دفاع میکنیم بدون اینکه قدمی در این
زمینه بردارند و دیدیم که یک خانم در کابینه آنها نبود».
رئیسی حتی برای اینکه نشان دهد قائل به فضا دادن به زنان
است ،دخترش «ریحانه سادات» را در تلویزیون بهجای خودش
در ویترین تبلیغات انتخاباتیاش نشاند .این سخنان و رفتارهای
رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی برای بخشی از زنان جامعه
این تصور را ایجاد کرد شاید رئیسی در قامت رئیسی جمهور ،در
حوزه زنان رویهای جدید و متفاوت از گذشته را در پیش بگیرد
و برخالف کرســیهایی که تاکنون بر آنها تکیه زده ،حقوق
یاش
زنان را مدنظر قرار دهد .البته رئیسی در تبلیغات انتخابات 
مانند همتاهای اصولگرایش وعده آزادی و برابری جنسیتی به
زنان نداد؛ اما وعده عدالت داد .وعده استفاده از ظرفیت زنان در
پستهای مدیریتی باال داد .از احترام به حقوق زنان و محترم
شمردن آنان حرف زد .موضوعی که وقایع اتفاق افتاده در چند
وقت اخیر نشان داد ،برخالف آن در جریان است.
وعدههای رئیسی در حوزه زنان محقق نشده است
اکنون یک ســال از جلوس ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست
جمهوری گذشته اســت .یک سال زمان مناسبی برای محک
زدن عملکرد وی در حوزه زنان اســت .نیمنگاهی به وضعیت
زنان در یک ســال اخیر بهروشنی نشــان میدهد ،وعدههای
نیمبند رئیســی در حوزه زنان نهتنها محقق نشده است ،بلکه
زنان با محدودیتهای بیشتری نیز مواجه شدهاند ،جوری که
برخی معتقدند ارادهای در بخشــی از دولت شــکلگرفته که
خواهان بازگشــت محدودیتهای دهه شــصت در مورد زنان
هســتند .بر اساس مشــاهدات میدانی و گزارشهای رسانهها
و شــبکههای اجتماعی در طول اینیک سال بهویژه چند ماه
اخیر نهتنها نگاههای قیممآبانه و مردساالرانه به زنان گسترش
پیداکــرده ،بلکه توهینهای کالمی و برخوردهای فیزیکی نیز
افزایشیافته است .تقریباً هر هفته دلواپسان بهمحض دسترسی
به هر تریبونی بهویژه نماز جماعت نســبت به زنان فحاشی و
توهینهای کالمی از سوی ائمه جمعه شنیده میشود.
همین چند وقت پیش نیزسید احمد خاتمی ،عضو هیات رئیسه
مجلس خبرگان رهبری در جمع بانوان فعال فرهنگی قشــم
بــه موضوع حجاب پرداخــت و در اظهاراتی تند گفت« :اکثر
بیحجابها لقمه حسابوکتاب شده ندارند».
برخورد با زنان در دولت سیزدهم بیشتر شده
عالوه بر توهینهای کالمی که در برخی تریبونهای رســمی

نثار زنان میشود ،زنان در کوچه و خیابانها نیز امنیت ندارند.
فیلمها و ویدیوهای که از برخورد گشــت ارشاد با زنان بهزعم
آنان بدحجاب که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود گویای
تنگ شدن فضا برای زنان است .عالوه بر گشت و ارشاد افرادی
به اسم آمران به معروف نیز زنانی که حجابشان با متر و معیار
آنــان همخوانی ندارد ،مــورد آزار کالمی و حتی فیزیکی قرار
میدهند .همین چنــد وقت پیش برخورد یک زن بهاصطالح
آمر به معروف با یک مسافر اتوبوس بیآرتی خبرساز شد .نکته
تلخ در آن ماجرا این بود که باوجوداینکه هر دو طرف با ادبیات
تند و نامناسبی به هم فحاشی میکردند و حتی زن بهاصطالح
آمر به معروف با ایجاد ضربوجرح باعث زخمی شــدن یکی
از مســافرهای بیارتی شده بود ،اما فقط با یکطرف ماجرا که
«سپیده رشنو» نام داشت ،برخورد قانونی صورت گرفت و حتی
وی را وادار به اعتراف تلویزیونی کردند و وی با چشمانی کبود
در تلویزیون ظاهر شــد و علیه خود ســخن گفت .در واکنش
به اعترافات ســپیده رشــنو برخی معتقدند این اقدامات برای
ایجاد رعب و وحشت در بین مردم است تا کسی جرئت نکند
درباره سیاســت حجاب حرف بزند یا انتقاد کند .البته زنان با
محدودیتهای اجتماعی بیگانه نیستند و در چهل و اندی سال
گذشته بارها و بارها طعم آن را چشیدهاند ،اما با یکدست شدن
حاکمیت در دولت سیزدهم این سختگیریها بهویژه در حوزه
حجاب بیشتر شده اســت .گفتنی است بسیاری از شیوههای
برخوردی با حجاب زنان که اکنون در جریان اســت ،پشتوانه
قانونی و فقهی ندارد و بر اســاس اعمال سلیقههای شخصی و
خارج از حدود قانونی صورت میگیرد.
رئیسی بین زنان و مردان پل نساخت ،دیوار کشید
در هیچ دورهای بهاندازه دولت رئیسی موضوع تفکیک و زنانه و
مردانه شــدن فضاهای عمومی مطرح نبوده است .همین دیروز
ایرج لطفیزاده ،سرپرست بهرهبرداری شرکت اتوبوسرانی تهران
از اجرای طرح اتوبوس ویژه زنان خبر داد .وی گفت17 :دستگاه
اتوبوس برای حملونقل زنان در دو نوبت صبح و عصر در خطوط
 BRTشهر اختصاصیافته است .پیشتر نیز موضوع زنانه و مردانه
شدن پارکها در تهران و برخی از شهرها اجرا شد .چندی پیش

سید محمد آقامیر ،عضو شورای شهر تهران زنانه و مردانه شدن
پارکهای تهران را تایید کرد و گفت قرار است باالی 200پارک
به زنان اختصاص بدهند.خوب است بدانیم زنانه و مردانه کردن
فضاهای عمومی در سالهای قبل آنقدر نشدنی و دور از ذهن
بود که یا بهعنوان طنز یا برای تخریب فردی مطرح میشد؛ اما
در دولت رئیســی ،مدیران شهری همفکر وی بدون هیچ لکنت
و ابایی در تریبونها از زنانه و مردانه شدن پارکها ،اتوبوسها و
...سخن گفتند و از آن دفاع کردند .زنانه و مردانه شدن فضاهای
عمومی در حالی در دولت رئیســی اجرایی شد که وی به گفته
دختــرش به دنبال ایجــاد پل بین زنان و مــردان بود .ریحانه
سادات رئیســی در جریان گفتوگــوی تلویزیونی در تبلیغات
انتخاباتی درباره دســتاوردهای پدرش برای احقاق حقوق زنان
گفته بود« :در سال  ۹۶تخریبی علیه ایشان (پدرش) مطرح شد
مبنی بر اینکه ایشان بین زنان و مردان دیوار میکشد درحالیکه
ایشان بین زنان و مردان دیوار نمیکشد بلکه پلی ایجاد میکند
که باعث پیشرفت هم خانمها و هم آقایان میشود».
مشارکت پایین زنان در دولت رئیسی
از موضوع حجاب و حق انتخاب پوشش که دغدغه چهلساله
بخش زیادی از زنان ایران اســت که بگذریم ،مشــارکت زنان
در دولت رئیســی به پایینترین حد رسیده است .بهرغم وعده
وعیدهای فراوان رئیسی اما وی بهمحض رسیدن به قدرت ،قید
همکاری با زنان در دولت را زد و زنان در دولت وی نه در هیات
دولت جا گرفتند و نه مناصب مدیریتی باال به آنان سپرده شد.
ابراهیم رئیســی در چینش کابینه خود ،برخالف وعدههایش
در مناظــرات جز در معاونت امور زنان و خانواده جایی به زنان
نداد و مشخص شد شعارهای وی در مناظرات انتخاباتی ،تنها
برای کســب رأی نیمی از جامعه ایران بوده است .در حالی در
کابینه دولت ســیزدهم حتی یک زن وجود ندارد که نیمی از
جامعه ما را زنان تشکیل میدهند و بسیاری از زنان شایسته،
اندیشمند و تحصیلکرده مناسب منصب وزارت در کشور وجود
دارند که میتواننــد پابهپای مردان یا حتی موفقتر از آنان در
دولت نقشآفرینی کنند .نادیده گرفته شــدن نیمی از جامعه
از سوی رئیسجمهور در حالی است که این موضوع با عدالت
اجتماعی که ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات بارها بر آن تأکید
کرده بود در تناقض اســت البته اگر نگاه واقعبینانهای به تفکر
رئیســی و همفکرانش داشته باشــیم نباید از عدم مشارکت
زنان در دولت وی تعجب کرد .رئیســی و همتایان همفکرش
بارها و بارها نشــان دادهاند اعتقادی به مشارکت فعال زنان در
عرصههای مختلف مدیریتی ندارند ،آنــان صرفاً کارکرد زنان
را در چارچوب خانه تعریف میکنند .در دولت رئیســی هیچ
تغییری در محدودیتهای چهلساله زنان مانند ورزشگاه رفتن،
دوچرخه و موتورسواری ،حق حضانت فرزندان ،مشکالت خروج
کشور زنان بدون اجازه همسر ،کودک همسری ،اشتغال زنان و
 ...ایجاد نشده است.

خبر
هشدار سازمان سنجش به
کنکوریهایی که معدل واقعی خود را
اعالم نمیکنند

رییس ســازمان ســنجش آموزش کشور با تأکید
بــر اینکه در صورت مغایرت معدل ثبتشــده در
کنکور با نمــره واقعی ،آزمــون را باطل میکند،
گفــت :دانشــگاهها در زمان ثبتنــام داوطلبان
تمامی مدارک را تطبیق میدهند و درصورتیکه
معدل مغایرت داشته باشد قبولی در کنکور باطل
میشود.
به گزارش ایســنا ،عبدالرســول پورعباس دیروز
۱۱مــرداد در نشســت خبری اعــام نتایج اولیه
کنکور سراســری  ۱۴۰۱در ســازمان ســنجش
آموزش کشــور با بیان اینکــه ۸۵درصد ظرفیت
پذیرش از طریق ســوابق تحصیلــی داوطلب که
همــان معدل کتبی دیپلم اســت انجام میگیرد،
گفت :این معدل بهصورت خوداظهاری از ســوی
داوطلب درج میشــود و گاها داوطلبان معدل را
باالتر درج میکنند .داوطلبان توجه داشته باشند
هرگونه مغایرت معدل مانع از ادامه
پورعبــاس با بیان اینکه همــه داوطلبان در زمان
انتخاب رشــته فرصت دارند معــدل صحیح خود
را در فــرم درج کنند ،اظهار کرد :دانشــگاهها در
زمان ثبتنام داوطلبــان تمامی مدارک را تطبیق
میدهنــد و درصورتیکه معدل مغایرت داشــته
باشد قبولی در کنکور باطل میشود.
رییس ســازمان ســنجش آموزش کشــور اضافه
کــرد :در زمان انتخاب رشــته برخی از داوطلبان
میگویند در انتخاب رشــته اشــتباهاتی داشتیم
که این موضوع بههیچعنوان از ســوی ســازمان
موردقبول نیست .داوطلبان برای مطالعه دفترچه
و آشنایی با رشــتهها و دانشگاهها ۱۰روز فرصت
دارند و مســئولیت انتخاب رشته با داوطلب است
و هیچ جابجایی مبنی بر اشتباه صورت نمیگیرد.
درواقع برخی میگویند ما نمیدانستیم و یا رشته
را نمیشــناختیم ،سازمان سنجش تأکید میکند
که جابجایی در انتخاب رشته بهطور مطلق بسته
است؛ زیرا شــما با انتخاب یکرشته یک ظرفیت
را اشغال کردهاید بنابراین امکان جابجایی نیست.
به گفته او ،الزم است داوطلبان خودشان انتخاب
رشــته را انجــام دهنــد و به شــخص دیگری یا
کافینتها واگذار نکنند چرا که بارها دیدهشــده
اســت که واگذاری روند انتخاب رشــته منجر به
انتخاب رشته اشــتباه شده است و اینکه داوطلب
بگوید برایم انتخاب رشته کردهاند و میخواهم آن
را درست کنم پذیرفته نیست.
معاون وزیر علوم ادامــه داد :داوطلبی بوده که با
نمرات بسیار خوب برایش همه رشتههای کاردانی
را انتخاب کردهاند ،بنابراین هر داوطلب شــخصاً
فرم خود را تکمیل کند تا اشتباهی پیش نیاید.
پور عباس گفت :از زمان اعالم نتایج بازار مکارهای
بهعنوان مشــاورههای تضمینــی راه میافتد .من
بهعنوان رئیس سازمان ســنجش نمیتوانم هیچ
مشــاوره انتخاب رشــته تضمینی بدهم چرا که
انتخــاب دیگــران را که نمیدانــم .برخی از این
مشــاورهها مبالغ زیادی از داوطلبان تحت عنوان
تضمینــی میگیرند .بهترین مشــاوره ،سیســتم
انتخاب رشته مجازی ســازمان سنجش است که
میتواند فرد را در مقایسه با سال گذشته قرار دهد
و انتخاب رشــته را بر اساس سهمیه ،رتبه ،نمره و
مناطق انجام دهد .در مدارس و برخی دانشگاهها
نیز بهصورت مناسب مشاورههایی وجود دارد .هیچ
مشاورهای صد درصد نیست.
پورعباس دربــاره کنکــور  ۱۴۰۲و تغییرات آن
گفت :برای کنکــور  ۱۴۰۲یک آزمون اختصاصی
گرفته میشود که در دو نوبت برگزار خواهد شد و
یک نوبت پذیرش انجام میشود .تعداد دروس کم
شده است و طبیعتاً زمان آزمون کوتاهتر میشود و
ازاینرو میتوانیم در دو روز آزمون را برگزار کنیم
و حوزههــای برگزاری آزمون بازنگری میشــوند
و حوزههــای جدید قابلیتهای بهتــری دارند و
میتوان از آنها در آزمونها استفاده کرد.
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور افزود:
دروس عمومی از کنکور به ســوابق تحصیلی رفته
است و حذف نشده اســت و داوطلبان باید حتماً
آن را مطالعه کنند تا نمره مناســب داشته باشند.
در واقع  ۵گروه اصلی در کنکور داریم که ضرایب
گروهها نیز شامل دو بخش ضرایب دروس سوابق
تحصیلی و ضرایب دروس اختصاصی آزمون است
کــه آموزشوپرورش بخشــی از آن را به ما اعالم
میکند و ما در شــورای سنجش و پذیرش آن را
مصوب میکنیم.
پورعباس تأکید کرد :داوطلبان توجه داشته باشند
که نتایج هــر دو نوبت برگزاری آزمون اختصاصی
کنکور  ۱۴۰۲برای دو ســال معتبر اســت و نمره
باالتری که داوطلب کســب میکنــد را میتواند
بهعنوان نمره اصلی خود اعالم کند .ممکن اســت
این انتقاد مطرح شود که برخی از داوطلبان ،چون
هنوز درسشان تمام نشــده ،نمیتوانند در آزمون
شــرکت کنند ،در پاســخ باید بگویم که داوطلب
نوبتهــای زیــادی پیــش رو دارد و میتواند در
نوبتهای بعدی شرکت کند و ما در سنجش نمره
باالتر را لحاظ میکنیم.
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