ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑــﺮای ﻣﻨــﻊ ﺗــﺮدد
ﺷﺒـﺎﻧﻪ ۱۰۰ /درﺻـﺪ ﮐـﺎدر اداری و
ـﻖ
ـﻦ ﺗﺰرﯾـ
ـﺪارس واﮐﺴـ
ـﺎی ﻣـ
اوﻟﯿـ
ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﮐﻤﺎل ﺣﯿﺪری درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :دﻫﻢ آﺑﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ روال را در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه
و از اﺑﺘﺪای آذر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﺗﺮدد ﺷﺒﺎﻧﻪ دﻫﻢ آﺑﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﻨﺎ را ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮددﻫﺎ و
ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﮐﻦ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ
ﺑﺤﺚ واﮐﺴﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
وی درﺑﺎره ﺑﺮوز ﭘﯿﮏ ﺷﺸﻢ ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮏ ﺷﺸﻢ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع
ﻧﺸﺪه و وارد ﭘﯿﮏ ﺷﺸﻢ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن روی ﻧﻤﻮدار ،ﻓ ِﻠَﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺪاری ﺻﻌﻮدی ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎن رو ﺑﻪ ﻧﺰول اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﻢ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد.
ﺣﯿﺪری درﺑﺎره زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ﮐﺎدر اداری و اوﻟﯿﺎی ﻣﺪارس واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ واﮐﺴﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ـﺎم
ـﺎ اﻧﺠـ
ـﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫـ
ـﻪ ﻣـ
ـﺮط ورود ﺑـ
ـﻪ ﺷـ
ـﺎن اﯾﻦﮐـ
ـﺎ ﺑﯿـ
وی ﺑـ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ

واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﯿﺪری ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم از  ۱۵آﺑﺎن و
ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ،
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول و اﺑﺘﺪاﯾﯽ از اول آذر ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﺎﺷﺪ.
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