دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

نگرانیازبروزگونههایجدیدویروسکرونادرنیویورکوکالیفرنیا

مطالعات جدید نشان میدهد که گونههای جدید جهشیافته ویروس
کرونا در ایالتهای آمریکا در حال ش��یوع اس��ت.به گزارش ایس��نا،
کارشناس��ان میگویند :این گونهها قدرت سرایت بیشتری دارند و
نسبت به ویروس اولیه کرونا تهاجمیتر عمل میکنند.کارشناسان در
رسانههای مختلف به گسترش گونههای جدید جهشیافته ویروس
کرونا در سراس��ر ایاالت متحده آمریکا اش��اره کردهاند.در نیویورک
گونهای با نام  1.526.Bدر حال گسترش است که در نمونهبرداریهای
ماه نوامبر برای اولین بار آن را تش��خیص دادهاند.بر اس��اس گزارش

نیویورک تایمز ،تا اواس��ط ماه فوریه این گونه ویروس
کرونا یک چهارم تمام زنجیره نمونهها را در بر میگیرد
که در بانک دادهها ذخیره شدهاند .این دادهها در اختیار
پژوهشگران برای تحقیقات بیشتر گذاشته شده است.
دو گروه تحقیقاتی از انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا و
دانشگاه کلمبیا ،نتایج تحقیقات خود درباره گونههای جدید را آماده
کردهاند که البته هنوز در یک نشریه تخصصی علمی منتشر نشده و از
سوی دیگر پژوهشگران مورد ارزیابی قرار نگرفته است.نوسنتسوایگ،

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

کارشناس ایمنیشناسی از دانشگاه راکفلر در گفتوگو با
نیویورک تایمز ،ابراز نگرانی کرده که گونه جدید ممکن
است از تأثیر واکسنها بکاهد و انسانهایی را بیمار سازد
که یک دوره بیماری کرونا را پش��ت سر گذاشتهاند .به
گزارش دویچه وله ،گونه ویروسی  1.427.Bیا 1.429.B
که بیشتر در کالیفرنیا خود را نشان داده است ،به نظر میآید که نه
تنها قدرت س��رایت بیشتری نسبت به نوع اولیه ویروس کرونا دارد،
بلکه تهاجمیتر نیز هست.

گزارش آفتاب یزد از فاجعهای که بعدها لطمات آن را میبینیم

فضایمجازیمعلماصلیدانشآموزانشدهاست
آفتاب یزد -یگانه شوقالش�عرا :در سراسر جهان آموزش به دو
صورت رسمی و غیررسمی صورت میگیرد .آموزش رسمی از طریق
نظام آموزش و پرورش کش��ورها در دورههای مختلف تحصیلی به
افراد منتقل میش��ود و رس��انهها در این بین به آموزش غیررسمی
میپردازند .در اوایل رسانهها محدود به رسانههای مکتوب بودند ولی
در ادامه رسانههایی مثل رادیو و تلویزیون هم در آموزش غیررسمی
نقش ایف��ا کردند .اما این روزها فضای مج��ازی و اینترنت بر دیگر
اشکال رسانه غلبه یافته است و افراد از این طریق آموزشها را دریافت
میکنند .با گسترش استفاده از فضای مجازی ،روزانه دانشآموزان
زیادی از این فضا به صورت کنترل نش��ده آموزش دریافت میکنند
و اغل��ب دانشآم��وزان ،دیگر مانند قبل به آموزشهای رس��می یا
مدرس��های اهمیت نمیدهند و آن را تنها رفع تکلیف میدانند؛ اما
آموزشه��ای دریافتی از فضاهای مج��ازی را یاد میگیرند و حتی
ب��روز آن را میت��وان در رفتارهای آنان به وضوح دید .به عنوان یک
واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزشهای غیررس��می نیز همانند
گستره طیف و نوع آنها ،در اکثر موارد بسیار زیاد است ،به طوری
که اثرات مثبت و منفی آموزشهایی که به طریق غیررسمی انجام
میگیرد ،بس��یار طوالنی مدت بوده و برای سالیان دراز در اذهان و
شخصیت افراد باقی میماند .این واقعیت نشان میدهد که توجه به
آموزشهای غیررسمی و استفاده از این تکنیک جهت انتقال مفاهیم
مورد نظر ،چقدر اهمی��ت دارد .در اینجا این ترس به وجود میآید
که ممکن است نسل بعدی ما دانشآموزانی باشند که آموزشهای
رس��می را ب��ه خوب��ی فرانگرفتهان��د و در عین ح��ال آموزشهای
غیر رس��می را بدون هیچ کنترل و فیلتری یاد گرفتهاند .این ترس
در این زمان که به دلیل ش��یوع بیماری کرونا آموزش رسمی نیز از
طریق درگاههای مجازی به بچهها منتقل میش��ود ،بیش از پیش
احساس میشود.
>انواع آموزشها

از لح��اظ ميزان آگاهي آموزشدهنده و آم��وزش گيرنده از فرآيند
آموزش ميتوان آموزشها را بر دو نوع تقس��يم بندي نمود :آموزش
رس��می ،آموزش غیررسمی .آموزش رسمی فرآیندی است که طی
آن ،هم آموزشدهنده و هم آموزش گيرنده نسبت به فرآیند آموزش
آگاه هس��تند ،به عبارتی آموزشدهنده میداند که در حال آموزش
دادن اس��ت و آموزش گيرنده نیز میداند که درحال آموزش دیدن
اس��ت .لذا معلم در ی��اد دادن و متعلم در یادگی��ری مختار بوده و
هردو به صورت ارادی در فرایند آموزش ش��رکت میکنند .آموزش
غیررس��می اما فرآیندی است که طی آن ،آموزشدهنده و آموزش
گيرنده به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرآیند آموزش مش��ارکت
دارند .یعنی آموزشدهنده نمیداند که درحال آموزش دادن اس��ت
و متعلم نیز متوجه نیس��ت که درحال آموزش دیدن است .بنابراین
آموزشدهن��ده در ی��اد دادن و متعلم در یادگی��ری مختار نبوده و
هریک به صورت غیرارادی نقش خود را ایفا میکنند.
> تأثیر آموزشهای غیررسمی بر پیشرفت تحصیلی

عص��ری که در آن زندگی میکنیم ،عصر انفجار اطالعات و فناوری
اس��ت .دسترسی انسان به اطالعات در این عصر ،به مراتب سریعتر،
آسانتر و فراوانتر از گذشته شده است .اطالعاتی که امروزه کودکان
کس��ب میکنن��د ،تنها از طری��ق معلم و کالس درس نیس��ت .در
واق��ع کودکان و نوجوانان در این عص��ر ،بخش اعظمی از اطالعات
و تجربی��ات خود را به ص��ورت آزاد ،غیررس��می و خارج از محیط
مدرس��ه به دست میآورند .بیش��تر اوقات دانشآموزان در خارج از
مدرس��ه گذرانده میشود .در این اوقات ،هر یک از آنها با توجه به
امکانات ،عالقهها و استعدادهایشان ،میتوانند بهطور آزاد ،مهارتها
و اطالعات متعددی را بهطور غیررسمی کسب کنند که بر پیشرفت
تحصیلی و عملکردش��ان در مدرس��ه ،تأثیر بس��زایی داشته باشد.
آشنایی با تأثیرات آموزش غیررسمی که دانشآموزان گاه به صورت
ارادی و گاه به صورت تصادفی کسب میکنند ،معلمان را در طراحی
و انتخاب فعالیتهای آموزشی ،روشهای تدریس ،مدیریت کالس
و راهبردهای یادگیری کمک میکند .تجربیاتی که دانشآموزان از
آموزشهای غیررسمی به دست میآورند ،میتواند تأثیر چشمگیری
بر پیش��رفت تحصیلی و آموزش رس��می آنها داشته باشد .آگاهی
معلم از تجربیات کودکان و نوجوانان میتواند ،در شناسایی عالقهها
و اس��تعدادهای دانشآموزان و همچنین انتخ��اب روش تدریس و
راهبردهای یادگیری ،کمک ش��ایانی به او کن��د .معلم میتواند در
اوق��ات آزاد از دانشآموزان بخواه��د در موردچگونگی گذران اوقات
خود در خارج از مدرس��ه صحبت کنند .مثال اگ��ر دانشآموزی در
اوق��ات فراغت خ��ود به جمعآوری صدفها ،انواع س��نگها و دیگر
کلکس��یونها میپردازد ،از وی بخواهد آنه��ا را به کالس بیاورد و
برای دیگر دوس��تانش ش��رح دهد .اگر دانشآموزی تجرب ه رفتن به
باغوحش یا موز ه حیاتوحش را دارد ،میتواند آن تجربه را به صورت
انشا بنویسد و برای دوستانش بخواند .تجربیات کودکان و نوجوانان
ممکن است بسیار متفاوت باشند؛ مثال عدهای در موردفعالیتهای
مکانیکی یا الکتریک��ی تجربه دارند و عدهای دیگر در مورد نواختن
سازهای موسیقی یا خواندن کتاب شعر و داستان .بازگو کردن این
تجربی��ات در کالس ،نه تنها موجب تغییر نگرش معلم نس��بت به
توانمندیها و اس��تعدادها و نحوهی فراگیری دانشآموزان میشود،
بلکه موج��ب افزایش صمیمیت بی��ن دانشآم��وزان و بهرهمندی
از اطالع��ات یکدیگ��ر نیز میش��ود .تجربیاتی ک��ه دانشآموزان از
آموزشهای غیررسمی به دست میآورند ،میتواند تأثیر چشمگیری
بر پیشرفت تحصیلی و آموزش رسمی آنها داشته باشد.
> عدم جذابیت محتوا و فضای آموزشی

در خص��وص دالیل پیش��ی گرفتن آموزش غیررس��می بر آموزش

>توجه به عالقه و خواسته دانشآموزان

= محمدرض��ا نیکنژاد :تقریب��ا از آغاز
آم��وزش در ای��ران فض��ای آموزش��ی و
محتوای آن برای دانشآموزان آزاردهنده
بوده اس��ت و ساختار آموزش��ی نتوانسته
است محیط جذابی را برای دانشآموزان
ایجاد کند
=نرگس مل��کزاده :اطالعات��ی که در
فضاهای مجازی وجود دارد بسیار زیاد و
فیلتر نشده اس��ت که باعث ایجاد برخی
ویژگیهای��ی خالف ع��رف و جامعه در
دانشآموزان میشود
=فاطمه رس��ولی :م��دارس م��ا هنوز با
سختگیریهای زیاد ،استرس زیادی را در
بچهها ایجاد میکنند و بچهها به نحوی از
محیط مدرسه فراری هستند
رس��می در جامعه ما ،محمدرضا نیک نژاد کارش��ناس آموزشی به
آفتاب یزد گفت« :در همه جای جهان ش��کلهای مختلف آموزش
وجود دارد؛ آموزشهای رس��می و غیررس��می .اگر در یک کشوری
هر دو ش��یوه آموزش رس��می و غیررس��می در یک راستا و مکمل
یکدیگر باش��ند هیچ مشکلی به وجود نمیآید و آموزش غیررسمی
میتواند بس��یار کمککننده باشد .اما در کشور ما به دالیل مختلف
شکاف عمیقی میان آموزش رس��می و غیررسمی وجود دارد و هر
روز ژرفای آن در حال بیشتر شدن است .دلیل آن هم این است که
عموما آموزشهایی که در مدارس به بچهها داده میشود خیلی مورد
اقبال دانشآموزان و خانوادههای آنان نیست .تقریبا از آغاز آموزش
در ایران فضای آموزشی و محتوای آن برای دانشآموزان آزاردهنده
بوده اس��ت و ساختار آموزشی نتوانسته است محیط جذابی را برای
دانشآموزان ایجاد کند .برای مثال من همکاری داش��تم که بعد از
سالها فعالیت در شغل معلمی به کشور سوئد مهاجرت کرده است.
یکی از فرزندان او در س��اختار آموزش��ی ایران تحصیل کرده بود و
دیگری در ساختار آموزشی سوئد .او به من میگفت آن فرزند من که
در ایران تحصیل کرده بود صبحها با زور و دعوا به مدرسه میرفت
اما این یکی فرزندم ،صبحها خودش ما را مجبور میکند که او را به
مدرسه ببریم و برای مدرسه رفتن شوق بسیار زیادی دارد .متاسفانه
ما نتوانس��تهایم محیط آموزش رس��می را ج��ذاب کنیم تا حداقل
حضور دانشآموزان در مدرس��ه برای آنها یک حضور دلچس��ب
باشد .خود این مسئله بسیار آسیب زا است ،زیرا وقتی فرد بخواهد
ی��ک مطلبی را در محیط آزارهنده یاد بگیرد با یک مقاومت درونی
مواجه میش��ود که یک واکنش طبیعی اس��ت .همچنین محتوای
آموزش��ی ما هم خیلی با زندگی امروزی افراد تناس��ب ندارد؛ یعنی
به آنها برای زندگی فردی و اجتماعیشان چیزی اضافه نمیکند.
در کش��ورهای توسعه یافته بچهها ریاضی را در قالب نمایشی و در
نمایش��گاه میآموزند و از فضای بازی ب��رای ارائه آموزش به بچهها
استفاده میکنند».
> مدارس ،پادگان نیستند!

وی در ادامه درباره راه حل مقابله با چنین مس��ئلهای به ما گفت:
«بای د مقداری درونمایههای آموزش��ی کاه��ش پیدا کند و فضای
بیشتری به بچهها برای فکر کردن ،کسب مهارت و بازی در محیط
مدرس��ه بدهیم تا مدرسه برای آنان جذاب شود .فضای پادگانیای
که در م��دارس وجود دارد و آموزشه��ای مبتنی بر تحمیل یک
دی��دگا ه که عموما در آنها گری��ز ایجاد میکند باید در فضا کمتر
ش��ود .بچهها در سنین مدرس��ه به ویژه در دوران کنونی که اکثرا
در آپارتمان زندگ��ی میکنند ،نیاز به حضور در جمع دارند .نباید
بچهها در یک فض��ای پادگانی قرار بگیرند زیرا خود به خود ذهن
و جسم در برابر آموزش مقاومت میکند .آموزشها باید شخصیت
و دوران رش��د دانشآموزان را به رس��میت بشناسند تا در نهایت
بتوانند مهارتهای مختلف را در دانشآموزان افزایش دهند .امروزه
مدارس ما از ایده آلی که مطرح کردم بسیار فاصله دارند و همین
سبب شده اس��ت که گرایش به سمت آموزشهای غیررسمی که
فضاهای مجازی اس��ت بس��یار زیاد شود و متاس��فانه در آن فضا
بچهها در مقاب��ل دنیایی از اطالعات ق��رار میگیرند که اطالعات
درس��ت و غلط باهم مخلوط هستند .همچنین بچههای ما در این
زمینهها بس��یار کم رش��د پیدا کردهان��د و نیاموختهاند که چگونه
س��نجش گرایانه با این فضاها و موضوعات برخورد کنند و آموزش
برای آنها شترگاوپلنگی شده است که نسلهای آینده را به شدت
تهدی��د میکند .تا زمانی که آموزش و پرورش در اولویت نباش��د
این نگران��ی وجود دارد که اتفاقا در س��الهای آینده این موضوع
مش��کالت متعددی را برای جامعه در حوزههای مختلف اجتماعی
ایجاد کند».

دختران از فقر حرکتی برخوردار هستند

مه��رزاد حمیدی گفت :طرح تحولی کوچ برگرفته از س��ند تحول
بنیادین اس��ت که در س��طح کش��ور به ش��کل ویژه عملی شود تا
تمامی افراد در کش��ور کوچ را بشناس��ند و رس��الت آن را بدانند و
حساسیتهای الزم مشخص شود .در این طرح منتظر بررسیهای
ثانوی��ه و اس��تخراج اطالع��ات هس��تیم.مهرزاد حمی��دی ،معاون
تربیتبدنی و س�لامت آموزش و پرورش درباره آخرین اقدامات در
طرح کوچ به برنا گفت :طرح کوچ در س��طح وس��یع سنجشهای
اولی��ه و مداخله را انجام داد.او اف��زود :دانشآموزان الغر و چاق به

مراکز بهداشتی ارجاع داده شده تا با کسب مشاوره و پیگیریهای
الزم بت��وان چاقی ،اضافه وزن و کمب��ود وزن دانشآموزان را مهار
کرد.معاون تربیتبدنی و سالمت آموزش و پرورش ادامه داد :برای
دانشآموزانی که نرخ ب��یامای آنها باالتر از حد مجاز و اضافه وزن
دارند ،این وضعیت مورد بررسی قرار میگیرد که منشاء این مسئله
از طریق بیماری است یا ریشه در سبک زندگی دارد.حمیدی گفت:
وضعی��ت بیامای دانشآم��وزان الغ��ر و دارای اضافه وزن ضمیمه
کارنامه دانشآموزان میش��ود .بر اس��اس وضعی��ت هر دانشآموز

همچنی��ن نرگس ملکزاده کارش��ناس آموزش��ی در این باره به ما
گفت « :االن به دلیل ش��رایط موجود کرونا بیشترین ابزاری که در
دسترس بچهها است گوشیهای تلفن همراه آنان است و بیشترین
مطالب آموزش��ی و غیرآموزش��ی را از همین فضا دریافت میکنند.
خانوادهها به این نتیجه رس��یدهاند که شکل رسمی مدارس را رها
کنند و آموزش را از فضای مجازی دریافت کنند و به دنبال مهارتها
و آموزههایی باش��ند که به درد دانشآموز بخورد .اما از دیدگاه من
معنای این نوع آموزش این است که هیچ کنترلی برآن وجود ندارد.
تنها چیزی که به نظر من میتواند این فضا را مخصوصا در این دوره
کنترل کند این اس��ت که مدارس و آموزش و پرورش رس��می ،آن
بخش از آموزش غیررس��می در فضای مجازی را به دس��ت بگیرند
و به تولید محتواهایی بپردازند که مورد عالقه دانشآموز و پس��ند
خانوادهها اس��ت .در بحث آموزش غیررسمی از طرحهای مختلفی
میتوان اس��تفاده کرد ،طرحهایی که به نحوی کمبودهای آموزش
رسمی را جبران کنند .بحث موسیقی ،ادبیات و خوانش متون قدیم
میتواند باعث جذب دانشآموزان ش��ود که از طریق این فضاها به
نحوی بتوانیم آموزش غیررس��می را کنترل کنیم .االن معلمان در
زمینه تولید محتوا به حدی رسیدهاند که بتوانند تولیدات قابل ارائه
خوبی داشته باشند .تنها راه کنترل همین است که آموزش و پرورش
رسمی به نحوی وارد آموزش غیررسمی شود».
> نسلی بدون چارچوب و احساس تعلق

وی درباره تبعات پیشی گرفتن آموزش غیررسمی به وسیله فضاهای
مج��ازی به ما گفت « :ما در آینده با دانشآموزان کنترل نش��ده و
رها مواجه خواهیم شد و این افراد هیچ چارچوبی را یاد نمیگیرند.
درست است که شاید بزرگ شدن در یک چارچوب جزو نقصهای
نظام آموزش��ی باشد ولی از یک طرف ویژگیهای مثبتی هم مانند
آداب اجتماع��ی را برای دانشآموزان در پ��ی دارد .فرزندانی بدون
چارچوب و قید ،افرادی هستند فاقد احساس تعلقی که باید داشته
باش��ند .اطالعاتی که در فضاهای مجازی وجود دارد بس��یار زیاد و
فیلتر نش��ده است که باعث ایجاد برخی ویژگیهایی خالف عرف و
جامعه در دانشآموزان میشود و ما با بچههایی مواجه میشویم که
بسیار متفاوت از دیگر نسلها هستند».
> عوارض شخصیتی و تربیتی ضعف آموزش رسمی

همچنین فاطمه رس��ولی کارش��ناس ارش��د روانشناسی بالینی در
ای��ن باره به آفتاب یزد گفت « :مدرس��ه یکی از مهمترین نهادهای
اجتماعی اس��ت .در واقع مدرسه جایی اس��ت که بخشی از هویت
بچهه��ا در آن جا ش��کل میگی��رد .آموزش فقط مح��دود به ابعاد
تحصیلی و درس��ی بچهها نیس��ت ،بلکه دارای ابعاد دینی ،اخالقی،
اجتماعی و ...است .در محیط مدرسه بچهها در کنار هم ساالن خود
اتفاقاتی را تجرب��ه میکنند که در محیط خانه امکان تجربه کردن
آنها وجود ندارد .محیط مدرس��ه و تعامل ب��ا معلمان میتواند به
صورت الگو و سرمشق ،باعث به وجود آمدن قانونپذیری در بچهها
ش��ود .اینها در رش��د هویت دانشآموزان بسیار تاثیرگذار است .به
صورت کلی دانشآموزان زمانی که در محیط مدرسه قرار میگیرند
با معاش��رتی که در آن فضا با یکدیگر دارند هویت فردی ،اجتماعی
و فرهنگی خود را پیدا میکنند .به واسطه کرونا تمام این امتیازات
تا بخش زیادی حذف ش��ده اس��ت و آموزش رس��می هم دیگر به
صورت کامل انجام نمیشود و بسیاری از دانشآموزان در این دوران
از روشهای دیگر اس��تفاده میکند و دیگر مثل گذشته بر آموزش
رسمی تسلط ندارند .ما در چند سال آینده با نسلی مواجه میشویم
که ش��اید از جوانب زیادی از اطالع��ات عمومی و آموزشهای پایه
محروم ماندهاند یا آموزشهای پایه آنقدر ضعیف دریافت شده است
که عملکرد آنها را در دوران تحصیلیشان تحت تاثیر قرار میدهد.
در نتیجه این افراد در عزت نفس و اعتماد به نفس خود دچار مشکل
میشوند .در روانشناس��ی مفهومی به اسم درماندگی آموخته شده
وجود دارد؛ به این معنی که اگر فردی پایههای مطلبی را درست یاد
نگیرد و دچار شکست شود دیگر برای بهتر شدن و موفقیت تالش
نمیکند و فرد یاد میگیرد که من نمیتوانم و دیگر تالش��ی برای
کس��ب موفقیت نمیکند .به مرور زمان افرادی که دچار درماندگی
آموخته ش��ده میشوند اعتماد به نفس و جرات پذیریشان کاهش
پیدا میکند .همچنین این افراد سعی میکنند که کناره گیر باشند.
به جز این موارد زمانی که در آموزش رسمی ،مسائل پایهای که باید
بچهها در هر س��ال تحصیلی یاد بگیرند یا آموزش داده نمیشود یا
فراگرفته نمیش��ود ،این باعث میش��ود که دانشآموز در سالهای
بع��دی به رش��د متناس��ب با س��ن خود نرس��د و همیش��ه حس
عقب بودن از بقیه را با خود داشته باشد .حتما در سالهای آتی باید
سال تحصیلی طوالنی شود تا بخشی از این مسائل جبران شود .در
این دوران باید تعداد دانشآموزان در کالسهای آنالین کاهش پیدا
کند تا معلم بتواند به هر دانشآموز رسیدگی کند .اخیرا در رابطه با
اینکه فضای مجازی و حذف محیط مدرس��ه به چه میزان میتواند
اضطراب دانشآموزان را افزایش دهد ،پژوهش��ی انجام گرفته است.
در این تحقیق متوجه شدهاند نه تنها حذف مدرسه میزان اضطراب
بچهها را افزایش نداده اس��ت بلکه تا حد زیادی اس��تفاده از فضای
مجازی استرس آنها را کاهش داده است .این نشاندهنده آن است
که مدارس ما هنوز با س��ختگیریهای زیاد ،اس��ترس زیادی را در
بچهه��ا ایجاد میکنند و بچهها به نحوی از محیط مدرس��ه فراری
هس��تند .علت اینک��ه بچهها االن از طریق فض��ای مجازی آموزش
رس��می را دور میزنند ،این اس��ت که استرس س��ازنده و احساس
مسئولیت در آنها به وجود نیامده است و درس را به عنوان یک امر
آزاردهنده برای خود میپندارند».
توصیههای الزم انجام ش��ده و کارپوشههایی طراحی شده است.او
ادامه داد 6 :نم��ره از درس تربیت بدنی دانشآموزان به طرح کوچ
اختصاص داده شده تا دانشآموزان مدیریت وزن را به شکل مناسب
انجام دهند.حمیدی گفت :مش��اورههای مدرس��ه از طریق مدیران
تربی��ت بدنی ،مراقبان بهداش��ت صورت گرفت��ه و معلمان دروس
دانشآموزان که مس��ئولیت تعیین بیامای دانشآم��وزان را دارند
اطالعات را در اختیار دانشآموزان قرار میدهند.معاون تربیتبدنی
و سالمت آموزش و پرورش با بیان اینکه در اواخر بهمن به تمامی
مدارس ابالغ شده که بیامای دانشآموزان اخذ شود و ما بدانیم که
مداخالت به چه میزان موثر است.
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منابع حاصل از جریمههای کرونایی ربطی به پلیس ندارد

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره وضعیت درآمد حاصل از جریمههای کرونایی،
توضیحاتی داد.سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره هزینه درآمد حاصل از جریمههای کرونایی ،اظهار کرد:
هزینه جریمههای کرونایی به خزانه دولت واریز میشود و هیچ ربطی به پلیس ندارد.سردار
رحیمی تصریح کرد :صحبتهایی در ابتدا مطرح شد مبنی بر اینکه بخشی از این جریمهها
به ناجا اختصاص یابد ،اما تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است.

خبر
جهان

=تعداد مبتالیان ۱۱۳ :میلیون و  ۵۵۰هزار
و  ۹۱۵نفر
=تع�داد فوتی ها :دو میلیون و  ۵۱۹هزار و
 ۳۲۸نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۸۹ :میلیون و ۱۳۵
هزار و  ۳۶۳نفر
ایران

=تعداد مبتالیان :یک میلیون و  ۶۱۵هزار و
 ۱۸۴نفر
=تعداد فوتی ها ۵۹ :هزار و  899نفر
=تعداد مبتالیان دیروز 8 :هزار و  103نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 69 :نفر
آمریکا

=تعدادمبتالیان ۲۹:میلیونو ۵۲هزارو۲۶۲
تعداد فوتی ها ۵۲۰ :هزار و  ۷۸۵نفر

حفظ سالمت مردم
مبنای جلوگیری از واردات
واکسنهای غیر مطمئن

ادامه از صفحه اول:
 ...تحقی��ق و مطالعه در این زمینه همچنان ادامه
دارد ،این ویروس عالوه بر میانساالن و سالمندان،
جوانان و نوجوانان را نیز مبتال میکند و ضرورت
دارد پروتکلهای بهداشتی بیش از پیش رعایت
شود .هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد
واکس��نها صد در صد موثر در همه نوع باشند .با
این حال و با توجه به نوع جهش ویروس و افزایش
میزان تکثیر آن به نظر میرسد نگرانیهایی از این
بابت وجود دارد ،همچنین دانش��مندان دانشگاه
کمبریج نیز س��رگرم س��اخت واکسن جدیدی
هس��تند که دربرابر گونههای جهش یافته کرونا
مقاوم باشد؛ اما هنوز اطالعات دقیقی درباره زمان
تولید واکس��ن موثر در دست نیست .به گزارش
خبرنگار آفتاب یزد دکتر محمدرضا کمالی گفت:
حفظ سالمت مردم مبنای سخنان رهبر معظم
انقالب ب��رای جلوگیری از واردات واکس��نهای
غیرمطمئن است ،چراکه چند وقت پیش برخی
رسانههایآمریکااعالمکردندحتینظامیانآمریکا
به واکسن کشورشان اعتماد ندارند و این مسئله
در نتیجه افزایش مرگ افراد تستکننده واکسن
در آمریکا بوده است .مقام معظم رهبری چندی
پیش از رسانه ملی اعالم کردند که «ورود واکسن
کرونای آمریکایی و انگلیس��ی ب��ه ایران ممنوع
است» .این موضوع باعث شد تا رسانههای بیگانه
و معاند انقالب اس�لامی و افرادی که نس��بت به
صحبتهای مس��ئوالن نظام ناآگاه هستند سوار
بر موج رس��انههای خارجی ش��وند و تصور کنند
که رهبر معظم انقالب با اصل واردات واکس��ن به
داخل کش��ور مخالف هستند که بعدها با واردات
واکسن از روسیه مشخص شد این مسئله صحت
ندارد و حفظ سالمت مردم مبنای سخنان رهبر
معظمانقالببرایجلوگیریازوارداتواکسنهای
غیرمطمئن بوده است ،ما در کشور داروهای زیادی
را داریم که ساخت کشورهای اروپایی و انگلیس و
آمریکا هستند و هیچ گاه رهبر معظم انقالب اعالم
نکردهاند که با ورود این داروها به کش��ور مخالف
هس��تند .وی در ادامه گفت :در ش��رایط کنونی
که کش��ور در موقعیت خاصی قرار دارد نمیتوان
نسبت به واکسیناس��یون مردم در مقابل ویروس
کووید  ۱۹بیتفاوت بود ،اظه��ار کرد :هم اکنون
بسیاری از مردم از نظر اقتصادی در مضیقه هستند
به همین دلیل ابتال به بیماری میتواند آسیبهای
جامعه را جدیتر کند ،زیرا بسیاری هزینههای پایه
درمانی هم ندارند ،از این رو واکسیناس��یون جزو
برنامههای اولویت دار نظام باید قرار بگیرد و در این
فرآیند واکسنهای مطمئن که دارای صالحیت
پزشکی و تاییدیه سازمان بهداشت جهانی هستند
چه داخلی و چه خارجی قابلیت استفاده خواهند
داش��ت تا مردم از ابن بال به دور باشند .این فعال
اقتصادی افزود :این واکسنهای ساخت آمریکا و
انگلیس به دلیل اینکه از فناوریهای نوینی بهره
گرفتهاند و به جای ساخت معمول واکسنها که
از ویروس ضعیف شده تولید میشوند از فناوری
 RNAاستفاده شده و کارایی آن هنوز مشخص
و مورد تایید نیست به همین دلیل رهبری آن را
منع کردهاند تا مردم از ش��ائبه تس��ت و آزمایش
این واکس��نها در ایران در امان باشند ،به عبارت
دیگر رهبر معظم انقالب معتقد هستند که اگر این
واکسنها کارآمد هستند چرا در آمریکا و انگلیس
روزانه هزاران نفر بر اثر این بیماری جان خود را از
دست میدهند؟ بنابراین واکنشهای منفی درباره
س��خنان رهبر معظم انقالب به دلیل ناآگاهی از
جزئیات پشت پرده این واکسنها است .وی ابراز
کرد :یک واکسن در حالت معمول برای اینکه به
بازار بیاید باید مراحل گس��تردهای را بگذراند که
چندین سال طول میکشد .اما با توجه به شرایط
ویژهای که تمام دنیا با آن دست و پنجه نرم میکند
واکسنهایی به بازار عرضه شده که برخی از آنها
مراحل نهایی آزمون را طی نکردهاند از این رو قابل
اعتماد نیس��تند .دکتر کمالی افزود :واکسنهای
ش��رکت فای��زر از همین واکس��نهای غیرقابل
اعتماد در تمامی دنیا اس��ت ،زیرا آن طور که در
خبرها آمده در مراحل نخست تست انسانی ،این
واکسن کشتههای زیادی داشته که البته رسانهای
هم نشده است .وی در پایان خاطرنشان کرد :در
صورتیکهواکسنهایشرکتفایزرومدرنامراحل
تست خود را بگذرانند و بتوانند از سازمان بهداشت
جهانی و از وزرات بهداشت کشور مجوز بگیرند ،به
طور قطع رهبر معظم انقالب با ورود این واکسنها
بهکشورمخالفتینخواهندداشت.

گزارش کوتاه

فوت یک پرستار باردار دیگر

مس��ئوالن مرتبط میگویند ابالغیه وزارت
بهداشت رعایت شده و پرستار باردار فوت
ش��ده در بخش کرونا فعالی��ت نمیکرده
است
آفتاب یزد – گروه اجتماعی :دومین پرستار
باردار هم به دلیل درگیری با کرونا فوت کرد.
این در حالی است که معاون پرستاری وزارت
بهداش��ت بر لزوم عدم به کارگیری پرستاران
گروههای حساس در بخشهای بستریکننده
بیماری کرون��ا تاکید کرده اس��ت.اما به نظر
میرسد پرستاران گروههای حساس باز هم با
فعالیت مدام در بیمارس��تانها بیشتر از سایر
گروهها در معرض خطر هستند.
س��خنگوی س��تاد مقابله ب��ا کرونا اس��تان
الب��رز گفت:فرانک داودی یکی از پرس��تاران
بیمارس��تان ش��هید مدنی کرج بود که بر اثر
ابتال به بیماری کرونا به شهادت رسید.علیرضا
س��لیمانی در گفتوگ��و با مهر اظه��ار کرد:
فرانک داودی یکی از پرستاران وظیفهشناس
بیمارس��تان ش��هید مدنی کرج که در بخش
جراحی مش��غول خدمت بود ب��ر اثر ابتالء به
بیماری کرونا به ش��هادت رس��ید.وی با بیان
اینکه این پرستار باردار و حدودا ً  ۴۰ساله بود،
تصریح کرد :وی به عل��ت وخامت حالش در
یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد و به
صالحدید پزشکان مورد عمل جراحی سزارین
قرار گرفت.س��خنگوی س��تاد مقابله با کرونا
اس��تان البرز تصریح کرد :اگر عمل س��زارین
انجام نمیش��د ممکن بود جان نوزاد  ۷ماهه
وی به خطر بیفتد ،البته این پرستار خدوم به
علت شدت درگیری ریه با بیماری کرونا فوت
کرد.وی با بیان اینک��ه فرانک داودی دومین
پرس��تار باردار ش��هید سالمت اس��تان البرز
است ،خاطرنشان کرد :هفته گذشته مهشید
گودرز یکی دیگر از پرستاران باردار بیمارستان
لقمان تهران که در شهر کرج سکونت داشت،
در بیمارس��تان امام علی (ع) کرج به شهادت
رسید.س��لیمانی ادام��ه داد :فرانک داودی در
بخش کرونا فعالیت نداش��ت ،چراکه گروهای
حس��اس از کادر درمان اجازه فعالیت در این
بخش را ندارند.
معاون پرس��تاری وزارت بهداش��ت ،گفت :از
همان آغاز ش��یوع کرونا در کشور طی ابالغی
از دانش��گاههای علوم پزشکی خواسته شد تا
پرستاران آس��یبپذیر از بخشهای کرونایی
خارج شوند.به گزارش ایلنا ،مریم حضرتی ،با
بیان این مطلب افزود :سالمت جسمی ،روحی
و روان��ی همکاران گروه بهداش��تی و درمانی
برای ما یک اولویت همیش��گی اس��ت .وی با
اش��اره به ابالغی که در نیمه نخس��ت اسفند
سال گذشته و در آغازین روزهایهای شیوع
کرونا در کش��ور به دانشگاهها و دانشکدههای
علوم پزشکی از سوی معاونت پرستاری ارسال
شد ،گفت :براساس این ابالغ بر حفظ ایمنی
کادر پرس��تاری آس��یبپذیر تاکید ش��د و از
روسای دانشگاهها خواس��ته شد تا پرستاران
آسیبپذیر مانند ،پرس��تاران باردار و شیرده،
پرس��تاران دارای هر نوع بیم��اری زمینه ای،
پرس��تاران دارای نقص ایمنی بدن ،یا افرادی
ک��ه داروی س��رکوبکننده سیس��تم ایمنی
مصرف میکنند ،در بیمارس��تانهای ریفرال
و کووید  ۱۹به کار گرفته نش��وند که خطری
برایشان نداشته باشد و از خدمات این افراد در
امر آموزش ،مش��اوره و پیگیری امور بیماران
مبت�لا پ��س از ترخیص در بیمارس��تانهای
ریفرال بهره گرفت.
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محمدرضا احمدی گفت :آمار تقریبی نش��ان
میدهد ک��ه از هر پنج نوجوان ،یکی از آنها در
مقطعی از نوجوانی دچار افس��ردگی میشود و
با وجود اینکه افسردگی کامال قابلدرمان است
اما متاسفانه بسیاری از نوجوانان کمکی دریافت
نمیکنند.محمدرضااحمدی،دکترایروانشناس
بالینی و مشاور خانواده در گفتگو با برنا با اشاره
به نحوه شناس��ایی فرزند افسرده گفت :دورهی
نوجوانی دوران بسیار سختی است و افسردگی
در نوجوانان خیلی بیشتر از آنچه تصور میکنید
به آنها صدمه میزند درواقع آمار تقریبی نشان
میدهد ک��ه از هر پنج نوجوان ،یکی از آنها در
مقطعی از نوجوانی دچار افس��ردگی میش��ود
و با وجود اینکه افس��ردگی کام�لا قابلدرمان
اس��ت اما متاسفانه بسیاری از نوجوانان کمکی
دریافت نمیکنند.او افزود :در دورهی نوجوانی،
بدخلقیها و عصبانیتهای گه گاه ،کامال طبیعی
هستند اما افسردگی چیزی کامال متفاوت است
و تاثیرات منفی افس��ردگی در نوجوانان بسیار
فراتر از غموغصه است چرا که افسردگی میتواند
شخصیت فرد را در دوران نوجوانی کامال نابود
کند همچنین این بیماری باعث میشود تا فرد
حس ناراحتی ،ناامیدی و عصبانیت وحشتناکی
را تجرب��ه کند و خیلی از رفتارهای خروش��ان
و ناس��الم نوجوان��ان و بیادب��ی آنه��ا میتواند
نشاندهندهی افسردگی باشد درواقع نوجوانان
ممکن است این رفتارهای ناسالم را نشان دهند
تا درد پنهانی خود را تحمل کنند.

