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۷۵ فوتی و شناسایی ۸۵۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز ۸هزار و ۵۴۰ بیمار کووید- ۱۹ 
در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۷۵ بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را 
از دســت دادند. به گزارش ایسنا، از روز ۱۱ مردادماه تا روز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۵۴۰ بیمار جدید مبتال به کووید- ۱۹  
در کشور شناسایی و ۱۴۷۷ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۶۱۵ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ساعت گ، ۷۵ بیمار مبتال به کووید- ۱۹  در کشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۲ هزار و ۲۰۹ نفر رسید.خوشبختانه 
تــا روز ۱۲ مردادمــاه ۷ میلیون و ۸۷ هزار و ۲۷۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.۱۳۷۲ نفر از بیماران مبتال به کووید- ۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز ۱۲ 
مردادمــاه ۵۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۴۵ آزمایش تشــخیص کووید- ۱۹  در 
کشــور انجام شده است.همچنین تا روز ۱۲ مردادماه ۶۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و 
۳۴۵ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۱ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و 
۲۹۷ هزار و ۳۶۶ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده اند.
به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۲۹۱ 
هزار و ۱۷۲ دوز رســید.در یک شــبانه روز ۷ هزار و ۸۰۷ دوز واکسن کرونا در 
کشــور تزریق شده است.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ 
شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

»نسخه پزشک« و »پوشش بیمه«
 مبنای اجرای طرح دارویاری

ســازمان غذا و دارو تاکید کرد که »به منظور افزایش نظارت و نظام مند شدن 
دسترســی بیماران به یارانــه دارو، مبنای اجرای طرح »دارویاری«، »نســخه 
پزشــک« و »پوشش بیمه« عنوان شد و براین اساس بیمارانی که صرفا با ارایه 
نسخه به داروخانه ها مراجعه کنند با تغییر قیمتی متوجه نمی شوند.«به گزارش 
ایسنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پاسخ به اظهارات اخیر دکتر مسعود 
پزشــکیان درباره طرح دارویاری، با ارسال مطلبی به ایسنا تاکید کرده است:» 
به منظور افزایش نظارت و نظام مند شــدن دسترســی بیماران به یارانه دارو، 
مبنای اجرای طرح »دارویاری«، »نسخه پزشک« و »پوشش بیمه« عنوان شد 
و براین اســاس بیمارانی که صرفا با ارایه نسخه به داروخانه ها مراجعه کنند با 
تغییر قیمتی متوجه نمی شــوند.در این طرح قیمت داروها تنها متوجه دولت و 
بیمه هاست و بیمار در صورت ارایه نسخه و همچنین پوشش بیمه ای، هیچ گونه 
افزایش پرداختی از جیب نخواهد داشت. همچنین در قالب این طرح »سه دهک 
اول جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه  قرار گرفته اند« و مکررا نیز اعالم 
شــد تا سایر افراد فاقد بیمه جهت پوشش بیمه ای خود به سامانه بیمه سالمت 
یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.همزمان با اجرای طرح دارویار افراد فاقد 
بیمه، تا آماده شدن پاسخ استعالم استحقاق سنجی آنها، به مدت سه ماه تحت 
پوشــش بیمه رایگان قرار خواهند داشــت و به این ترتیــب هنگام مراجعه به 
داروخانه، تغییر قیمتی را متحمل نخواهند شد.همچنین بر اساس طرح دارویار، 
بیماران مزمن می توانند تا دو بار بدون نیاز به مراجعه به پزشــک و در صورت 
تایید پزشک، دارویشان را بدون نیاز به ویزیت مجدد دریافت کنند.همچنین در 
این طرح مقرر شده اســت که پزشکانی که با بیمه ها طرف قرارداد نیستند در 
صورتیکه نسخه بیمار را به صورت الکترونیک در سامانه بیمه سالمت ثبت کنند، 
بیمار می تواند داروی خود را با پوشــش بیمــه ای دریافت کند.البته در اجرای 
این طرح بیشــترین نگرانی در مورد تامین منابع و پرداخت به موقع مطالبات 
داروخانه ها بود؛ موضوعی که از ابتدا به عنوان پاشــنه آشیل اجرای طرح مطرح 
شــد، تأمین به موقع و کافی منابع از ســوی سازمان برنامه و بودجه و پرداخت 
آن به بیمه ها و متعاقب آن نیز پرداخت بیمه ها به داروخانه هاست؛ موضوعی که 
با هماهنگی های دولت با سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها و امضای تفاهم نامه 
۴۲ بندی بین ارگان های مربوطه، پیش بینی و حل شده است.در همین راستا، 
سازمان برنامه و بودجه در روزهای آغازین اجرای طرح ۴ هزار میلیارد تومان از 
محــل هدفمندی یارانه ها به بیمه ها اختصاص و بیمه ها نیز معوقات داروخانه ها 

را پرداخت کردند.«

نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی
 »فاقد مدرک« اعالم شد

نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی »فاقد مدرک« در سال تحصیلی جدید 
اعالم شد.به گزارش ایسنا، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
در اطالعیه ای نحــوه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک را اعالم 
کرد.بر اساس گزارش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، کلیه 
اتبــاع و مهاجرین خارجی فاقد مدرک باید جهت ثبت نام فرزندان الزم التعلیم 

خود در مدارس اقدامات ذیل را انجام دهند:
»الف( طبق بخشنامه آموزشی ابالغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، دانش 
آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی ســال گذشته)۱۴۰۱-۱۴۰۰( می توانند با 
همان برگه قبلی در واحد آموزشــی ثبت نام نمایند. ســپس از ابتدای آبان ماه 
بــرای تجدید برگه و دریافت برگه حمایت تحصیلی ســال )۱۴۰۲-۱۴۰۱( به 
منظور اخذ نوبت از اول آبان ماه نشانی اینترنتی   kanoonnobat.ir مراجعه 

و برای دریافت برگه سالجاری نوبت دریافت نمایند.
ب( طبق بخشــنامه مزبور، دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی ســال 
گذشته )۱۴۰۱-۱۴۰۰( که مقطع تحصیلی آنها تغییر داشته، می بایست برگه 
حمایت تحصیلی سالجاری)۱۴۰۲-۱۴۰۱( را دریافت نمایند. لذا برای اخذ نوبت 
از ۲۰ مرداد به نشــانی اینترنتی  kanoonnobat.ir مراجعه و نوبت دریافت 

نمایند.
ج( دانش آموزان متقاضی اول ابتدایی دارای ســنین ۶ تا ۸ سال که در »طرح 
بازشماری« شرکت نموده اند مشروط به ثبت نام در طرح مذکور برای اخذ نوبت 
از ۲۰ مرداد به نشانی اینترنتی  kanoonnobat.ir مراجعه و برای تجدید برگه 

در دفتر تعیین شده نوبت دریافت نمایند.
د( اتباع افغانستانی ثبت نام شده در »طرح سرشماری« که دارای فرزند در سن 
تحصیلی می باشند به دفاتر کفالت مراجعه نکنند و منتظر ابالغیه صادره از سوی 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور باشند.«

احداث ۷۵۰۰ مترمربع مسیر دوچرخه 
در شمال شرق پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری منطقه ۴ گفت: در هشت ماه گذشته 
بیش از ۷۵۰۰ مترمربع از معابر برای تردد دوچرخه سواران و شهروندان احداث 
و آماده سازی شده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، »محمود 
کرم رودی« با اعالم این خبر گفت: به منظور ارتقاء کیفیت پیاده روهای شهری 
و تســهیل در عبور و مرور دوچرخه ســواران  و کاهش تردد وســایل نقلیه با 
آلودگی های باال عملیات مذکور در چند ماه گذشته اجرایی شد.او در ادامه گفت: 
این عملیات به منظور ارتقاء سالمت همشهریان، بهبود وضعیت ترافیکی شهر، 
تالش برای آلودگی هوای کمتر و ترغیب شهرمندان جهت جایگزینی دوچرخه 
به جای خودرو انجام گرفت.کرم رودی افزود: این عملیات در مکان هایی همچون 

خیابان کوهستان، استقالل، بوستان گیالن و بوستان پلیس اجرا شده است.

مستمری »سایر سطوح بازنشستگان« تأمین اجتماعی 
اصالح می شود

سرپرســت وزارت کار با اشــاره به تأکید ویژه رئیس  جمهــور اعالم کرد که 
مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی اصالح می شود. به گزارش 
ایســنا، محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه رئیس جمهور بر اصالح میزان افزایش ســنواتی مســتمری سایر 
ســطوح بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی، تاکید دارند، افزود: بر این 
اســاس هیات وزیران، تصمیم گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیئت 
امنای ســازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد.بــه گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، زاهدی وفا با اشــاره به 
جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسئوالن مربوط، به منظور اجرای 
دســتور رئیس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شــده و بررســی های 
کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد 
در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این ســازمان، مســتمری سایر سطوح 

اصالح  شود.

اخبار کوتاه
کرونا در موج هفتم؛ همچنان افزایشی

 احتمال ۳ رقمی  شدن مرگ های کرونایی

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش  هشدار داد

فقر حرکتی و چاقی در جمعیت دانش آموزی
نگرانی از نرخ »سوء تغذیه« دانش آموزان 

مسئول اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر مطرح کرد

خطر شیوع بیماری های گوارشی به دنبال سیل

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران:

با سونامی  بازنشستگی در آموزش وپرورش مواجه هستیم

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه احتمال سه رقمی شدن 
مرگ هــای کرونایی در موج هفتم وجــود دارد، گفت: در 
حال حاضر زمان مناسبی برای سفرهای سیاحتی و زیارتی 
برای افراد پرخطر شــامل افراد باالی ۶۰ سال، افراد دارای 
بیماری های زمینه ای، زنان باردار و...نیســت و این گروه ها 
بایــد حداکثر تالش شــان را انجام دهند تــا از مواجهه با 
بیماری پرهیز کنند.دکتر حمید سوری در گفت و با ایسنا، 
در توضیح وضعیت کرونا در کشــور، گفت: کرونا طی چند 
ماه اخیر به ویژه از اردیبهشــت به بعد نوســانات و خیز و 
فرودهایی داشــت. حتی ما یک پیک کوچک با ارتفاع کم 
هم در اردیبهشت ماه داشتیم، اما از آنجایی که بیماریابی 
فعالی نداریم و عمدتا بر روی بســتری و مرگ و میر مانور 
داده می شود، تغییرات اپیدمی خیلی نمود پیدا نمی کند و 
نمی توان تحلیل کرد که گردش ویروس در کشــور چگونه 

است و بر همین اساس آن پیک مشخص نشد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به ایجاد ساب واریانت های 
جدیــد، موج هفتم بیماری در کشــور شــکل گرفت و از 
آنجایی که قابلیت انتشار این ســاب واریانت ها بسیار زیاد 
است، موارد ابتالیمان بســیار زیاد شد و به تبع باال رفتن 
موارد ابتال، بســتری و مرگ هم بیشتر شد. البته نه مانند 
ســویه دلتا که در آن نسبت افزایش مرگ باال بود، در این 

واریانت میزان کشندگی کمتر است.
 با ایــن حال در روزهــای اخیر میــزان مرگ هایمان دو 
رقمی شده و به باالی ۵۰ مورد رسیده است. بر این اساس 
بــه نظر می آید که همچنــان روند رو بــه افزایش داریم.
ســوری با بیان اینکه متاســفانه بیماری یابی فعال نداریم 
و تعداد تست هایمان نســبت به جمعیت کم است، گفت: 
بر این اساس تصویر روشــنی از وضعیت اپیدمی در کشور 
قابل عرضه نیســت، بلکه عمدتا بر اســاس برآوردی است 
کــه عمدتا هم دقتش پایین اســت، اما آنچــه که اکنون 
می توان مطرح کرد، این است که روند اپیدمی همچنان رو 
به افزایش اســت و هنر ما باید در این باشد که هم ارتفاع 
پیک را به حداقل ممکن رســانده و زودتر به ســیر نزولی 
برسیم و هم دامنه پیک را کاهش دهیم؛ یعنی از زمانیکه 
پیک شروع می شود و خاتمه می یابد، دامنه زمانی کم شود. 
این همان کاری اســت که در برخی کشورها انجام شده و 
علی رغم اینکه ممکن اســت پیک جدیدی زده شــود، اما 

ارتفاع پیک و دامنه پیک شان کمتر می شود.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بایــد توجه کــرد که در 
اپیدمی ســه متغیر اصلی داریم؛ یکــی خود ویروس، یکی 
مردم و یکی هم سیاســت گذران مدیریت اپیدمی. درباره 
ویروس ما نمی توانیم خیلــی ویروس را تحت کنترل قرار 
دهیم. زیرا بســیار هوشــمندانه عمل می کند و تضمینی 
وجود ندارد که ســناریوهای قبلی خــودش را تکرار نکند. 
مشخص نیســت که واریانت ها یا ساب واریانت های بعدی 

چه هســتند و آیا میزان کشــندگی آن ها کمتر یا بیشتر 
است. یکی از سناریوهایی که برای پاندمی در سطح جهان 
متصوریم؛ یکی این اســت که این فراز و فرودها همچنان 
خواهد بود و اپیدمی تا ماه های آینده ادامه دارد. فرض دوم 
هم این اســت که ویروس حالت آندمیک به خود گرفته و 
بومی شــود، اما این به زودی اتفــاق نمی افتد که بخواهیم 
جشن پیروزی بگیریم. قطعا از آنجایی که پاندمی رخ داده 
و کشــورهای متعددی درگیر این بیماری هستند، کاهش 
آن زمان بر است. حتی ما در کشورهایی که مدیریت موفقی 
برای اپیدمی داشــتند، باز هم پایــان اپیدمی را نمی بینیم. 
حتی چین که ماه ها میزان مرگ ومیرش صفر شــده بود یا 
چشم انداز صفر را مبنای کارش قرار داده بود، دیدیم که در 
شانگهای طغیان اتفاق افتاد و مجبور شدند ۳۰ میلیون نفر 
را قرنطینه کنند. بنابراین ویروس تحت اختیار ما نیست و 

هوشمندانه عمل می کند.
سوری همچنین گفت: در عین حال ویروس برای اینکه به 
زندگی اش ادامه دهد، به دنبال میزبان حســاس و مناسب 
می گردد و از آنجایی که خارج از بدن انسان قادر به زندگی 
نیست، طبیعا افراد مقاوم نمی خواهد و نمی تواند افرادی را 
انتخاب کند که خودشــان را مصون نگه می دارند. بنابراین 
به دنبال کسانی می گردد که هم حساس باشند و هم بتواند 
در بدن شان استقرار یابد. یعنی کسانیکه یا بین ابتالیشان 
به بیماری فاصلــه افتاده یا واکسیناسیون شــان را کامل 
نکردند یا از آخرین واکسن شــان بیش از شش ماه گذشته 
باشد. منتها از طرفی هم میزان اثربخشی واکسن ها نسبت 
به واریانت هــای جدید طبیعتا کمتر اســت. برای همین 
است که بسیاری کشورها در صدد هستند که واکسن های 
جدید تولید کنند تا بتواند با اثربخشــی باال با واریانت ها و 

ســاب واریانت های جدید مقابله کند. بنابراین مردم باید 
طبیعتا رعایت پروتکل ها را داشــته باشند، ماسک بزنند، 

واکسنیاسیون شان را تکمیل کنند و ...
وی با اشــاره بــه اقداماتی که باید از ســوی مســئوالن 
انجام شــود، گفت: ماهیــت پاندمی کرونا این اســت که 
بسیار به ســرعت تغییر می کند. بنابراین سرعت عمل در 
تصمیم گیری و  اجرای تصمیمات بسیار مهم است. ممکن 
اســت تصمیمی که اکنون گرفته می شود، اگر هفته دیگر 
اجرا شود، اثربخشی نداشته باشد و حتی ممکن است فقط 
هزینه کنیم. به عنوان مثــال اگر از یک ماه قبل مرزها را 
کنترل می کردیم، موثر می بود، امــا اکنون دیگر فایده ای 
نــدارد. در حال حاضر باید یکســری مقــررات و قوانین و 
ســخت گیری برای رعایت پروتکل های بهداشتی، تشکیل 
اجتماعات و ... انجام شود. نباید عادی انگاری کنیم. دومین 
اقدام این اســت که باید بیماریابی مان را بیشــتر کنیم تا 

بتوانیم تصویر روشن تری از اپیدمی داشته باشیم.
 ســومین کار هم این است که باید بررسی کنیم تا متوجه 
شویم که ســطح ایمنی مردم چقدر است و در کجا سطح 
ایمنی باالســت و در چه جمعیت هایی سطح ایمنی پایین 
است. همچنین باید طغیان ها را به سرعت شناسایی کنیم و 
با احیای تیم های واکنش سریع به صورت علمی طغیان ها را 
سریعا شناسایی، کنترل و مهار کنیم تا از سرعت گسترش 
ابتال کم کنیم. در عین حال ما جز طرح شــهید سلیمانی، 
هیچ بسته جامع دیگری برای مقابله با اپیدمی نداریم. طرح 
شــهید ســلیمانی هم مقداری مورد کم لطفی قرار گرفته 

است. 
در حالی که اگر با بررســی مناســب مجــددا اصالح و به 
روزرســانی و اجرا شــود، این طرح می تواند تا حد زیادی 

بســیاری از مداخالت موثر را تامین کند. زیرا در گذشته 
اثربخشــی خود را نشــان داده و می توان با اســتفاده از 
مشارکت مردمی در قالب این طرح اپیدمی را مدیریت کرد.

سوری درباره نحوه برگزاری مراسم ها در ایام محرم و صفر، 
گفت: در مدیریت اپیدمی هنر در این است که وقتی زمان 
زیادی با پاندمی می گذرد، بتوانیم زندگی عادی را در کنار 
اپیدمی به خوبی مدیریت کنیم. معنای آن این نیســت که 
اپیدمی را خاتمه یافته تلقــی کنیم و در عین حال به این 
معنا هم نیســت که به دلیل اپیدمی زندگی مردم را خیلی 
متاثر کنیم. ما در آبان ســال ۱۳۹۹ نزدیک ۱۵۰ شهر را 
تعطیل کردیم. الک داون یک مداخله بسیار پرهزینه است 
و متاسفانه هیچ گاه هم اثربخشی آن ها را محاسبه نکردیم. 

بنابراین مهم مدیریت این فضا است. 
مدیریت ما برای احتمال خطر بر اساس طیفی است که باید 
احتمال خطر را در این طیف به سمت صفر هدایت کنیم. 
به عنوان مثال در بحث اربعین باید تســت ها را برای افراد 
انجام دهیم، حتما از رفتن افرادی که واکسیناسیون شــان 
را کامــل نکردنــد، جلوگیــری کنیم و فقط کســانیکه 
واکسیناسیون شــان کامل بوده، اجازه شــرکت در مراسم 
اربعین را بدهیــم ... باید مدیریت کرده و احتمال خطر را 
کاهش دهیم. در اپیدمی واژه »نمی شــود« و »نمی توانیم« 
معنایی نــدارد و باید این مدیریت انجام شــود و احتمال 

خطر را کاهش دهیم.
وی گفت: متاسفانه کشور ما به لحاظ جمعیت در طول این 
پاندمی بیش از ۳۰ ماهه معموال جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور اول 
دنیا به لحاظ مرگ و میر و عوارض اپیدمی بوده اســت. در 
حالی که نباید اینگونه باشــد. بنابراین مدیریت اپیدمی در 
کنار فعالیت های معمول جامعه مهم اســت. ضمن اینکه 
ســفرها را باید کنتــرل کنیم. در بحث محــرم و اربعین 
افرادی که باالی ۶۰ ســال دارند، افرادی که بیماری های 
زمینه ای دارند، زنان باردار و... االن موقع سفرهای زیارتی 
و سیاحتی شان نیســت و باید حداکثر تالش شان را انجام 
دهنــد تا از مواجهــه با بیماری پرهیز کنند. این ســفرها 
احتمال خطر را برایشــان باال می برد. طبیعتا افراد پرخطر 
باید بیشتر مراعات کنند. زیرا احتمال مرگ و میر در افراد 

پرخطر بیشتر است.
ســوری درباره وضعیت مرگ های کرونایی در موج هفتم 
نیز گفت: احتمال ســه رقمی شدن مرگ ها وجود دارد، اما 

پیش بینی زمان آن دشوار است.
 احتمال سه رقمی شــدن مرگ ها هست و باید توجه کرد 
کــه اکنون هم تعــداد مرگ هایی که گــزارش می کنیم، 
مربوط به کســانی هستند که ابتالیشــان به کرونا تایید 
شــده و تست شان مثبت شده اســت. اگر افراد محتمل را 
هم اضافه کنیم، شــاید همین االن هم تعداد مرگ هایمان 

سه رقمی  باشد.

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه طی پنج ســال اخیر، ۱۰ 
درصد به نرخ اضافه وزن و چاقی دانش آموزان 
اضافه شده که یکی از معضالت جدی ماست، 
گفت: در کنار این افزایش چاقی و اضافه وزن، 
نرخ سوء تغذیه دانش آموزان نیز نگران کننده  
اســت.به گزارش ایســنا، ســتاری فرد نیز در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ارائه خدمات 
غربالگری اســکلتی، حرکتی و اســتعدادیابی 
ورزشــی برای کــودکان و نوجوانــان ۷ تا ۱۷ 
سال محالت کم برخوردار کشــور میان بنیاد 
۱۵ خرداد، معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش 
و پــرورش و فدراســیون ورزش دانش آموزی 
اظهار کرد: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام 
همیشــه یاریگر آموزش و پرورش بوده است؛ 
چه در حوزه سخت افزار و تامین زیرساخت های 
موردنیاز از جمله مدرسه سازی و چه در حوزه 
نرم افزار و برقراری عدالت آموزشــی و عدالت 
تربیتی ســرآمد بوده اســت. اقدامی که اکنون 

انجام می شود، یک گام روبه جلو است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهمی که در 
سند تحول بنیادین محل تاکید واقع شد، نقش 
عوامل سهیم و موثر در حوزه آموزش و پرورش 
و تعلیم و تربیت دانش آموزان بود، گفت: ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام از این حیث بسیار 
عملکرد قابل قبولی داشته است.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش با 
اشــاره به اجرای این تفاهم نامه افزود: عقد این 
تفاهم نامه عمال در اجرای اصل ۲۹ و ۳۰ قانون 
اساســی اســت؛ یعنی هم به موضوع سالمت 
دانش آمــوزان و هم به حــوزه تعلیم و تربیت 
دانش آمــوزان توجــه دارد. از طرفی اقتضائات 
امروز ما به ویژه در بعد سالمت جسمی و روحی 
و روانی دانش آموزان ایجاب می کرد که برخی از 

عوامل به کمک آموزش و پرورش بیایند.
وی گفت: بنیــاد از این جهــت فعالیت هایی 
که انجام می دهد ســرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی خوبی ایجــاد کرده و ایــن یاریگیری 

به آموزش و پرورش در رفع نیازها و مســائل 
می تواند ما را در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت 
کمــک کند.وی با بیان اینکه در ســند تحول 
بنیادین ۶ ســاحت تعلیم و تربیت پیش بینی 
شد، ادامه داد: یکی از ساحت های شش گانه در 
سند تحول بنیادین، توجه به ساحت زیستی و 
بدنی است؛ یعنی هم استعدادهای دانش آموزان 
شناســایی و شــکوفا و هم نیازها و مســائل 
مربــوط به این حوزه مرتفع شود.ســتاری فرد 
با بیان اینکه اقتضائات امــروز ما فقر حرکتی 
دانش آموزان، چاقی و کم تحرکی دانش آموزان 
و تغییر سبک زندگی آنها به سمت کم تحرکی 
و بازی های دیجیتالی یا الکترونیکی و بازی های 
کم حرکتی است که باعث معضالت جدی برای 
دانش آموزان ما شــده است، گفت: شناسایی و 
غربالگری این دانش آموزان گام نخست مواجهه 
سیاست گذارانه برای حل این مسائل است. وی 
افزود: طی ۵ سال اخیر، ۱۰ درصد به نرخ اضافه 
وزن و چاقی دانش آموزان اضافه شــد که یکی 

از معضالت جدی ماست. در کنار این افزایش 
چاقی و اضافه وزن نرخ سوء تغذیه دانش آموزان 
نیز نگران کننده  اســت، لذا الزم است که هم 
در بعد توجه به مســئله تغذیــه دانش آموزان 
گام جــدی برداریــم و هم برای مســائلی که 
ســالمت بچه ها را تهدید می کند، برنامه ریزی 
مناسب انجام شــود که این اعالم نیاز از سوی 
آموزش و پرورش و پیش قدمی از ســوی بنیاد 
۱۵ خرداد می تواند به حل مسائل کمک کند.
وی با اشــاره به عقد این تفاهم نامه گفت: امید 
است بتوانیم هم در حوزه استعدادیابی ورزشی 

و هدایت وزرشی دانش آموزان برای پشتیبانی 
از ورزش ملی و قهرمانی کشــور کمک کنیم و 
هم به موضوع بیماریابی و هنجاریابی عضالنی 
اســتعدادیابی دانش آموزان و غربالگری دانش 
آموزان از حیث مســائل و مشکالتی که دارند 
گام جدی برداریم.به گزارش ایســنا، همچنین 
بابویی، رییس فدراسیون ورزش دانش آموزی 
طی سخنانی کوتاه بیان کرد: فدراسیون ورزش 
دانش آموزی خوشــحال و باعث مباهات است 
که در مســیر خدمت به دانش آموزان مناطق 

کم برخوردار قدم بردارد.

مســئول اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
با اشــاره به احتمال افزایش موارد بیماری های گوارشــی 
به دنبال وقوع ســیل، گفت: با وقوع ســیل ممکن اســت 
فاضالب به درون منابع آب آشامیدنی نفوذ کرده و احتمال 
آلوده شــدن چاه های آب هم به وجود آید؛ البته در حال 
حاضر شــواهدی از آلودگی فاضالب ها به دنبال سیل اخیر 
نداشتیم اما این امر محتمل است و منابع آب شرب باید از 

نظر آلودگی بویژه به لحاظ میکروب وبا رصد شوند.
دکتر ابراهیم قادری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
پس از وقوع سیل معموال یکی از اولین زیرساخت هایی که 
آسیب می بیند مربوط به تامین آب شرب است، گفت: در 
برخی مناطق آب را از منطقــه دیگری منتقل کرده و در 
منابع نگهداری کرده و ســپس توزیع می کنند و در برخی 
مناطق نیز آب شــرب از چاه های موجود در همان منطقه 
تامین می شود که پس از تصفیه به مصرف می رسد که در 
هر دو حالت، ســیل می تواند این منابع آب را آلوده کند. 

همچنین سیســتم شبکه آبیاری و جمع آوری فاضالب نیز 
ممکن است در سیل ها دچار آسیب شوند.

وی افــزود: در برخــی مناطق چاه هایی داریــم که آب از 
آنها تامین می شــود و این چاه ها عمدتا نزدیک رودخانه ها 
هستند و زمانی که سیل می آید و رودخانه طغیان می کند 
ایــن چاه ها تخریب شــده یا آلودگی وارد چاه می شــود؛ 
بنابراین ما در هنگام وقوع ســیل ها بســیار نگران شیوع 
بیماری های انگلی، روده ای و گوارشــی هستیم. از این رو 
اولین اقدام اساســی تامین آب آشامیدنی سالم در مناطق 
سیل زده است که یا به شکل تحویل آب آشامیدنی بطری 
و یــا با تانکر ایــن اقدام صورت می گیــرد.او ادامه داد: در 
صورتی که حتی دسترســی به آب تانکری یا بسته بندی 
ســخت باشد، می بایست از یک منبع، آب تمیز آب گرفته 

و جوشانده شود. 
البتــه روش های دیگری هم وجود دارد که همکاران ما در 
آن محیط هــا به مردم آموزش می دهند که بتوانند محلول 

کلــر تهیه کرده و با حجم خاصی بــه آب اضافه کنند که 
تاحدودی آب بهداشتی شود اما این روش تنها برای کوتاه 

مدت قابل انجام است.
مســئول اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت تصریح کرد: مشــکل دیگــر که پس از 
وقوع ســیل رخ می دهد دسترســی به غذای بهداشــتی 
اســت. وقتی زیرســاخت های منطقه ای نابود می شود یا 
شبکه برق رســانی مختل می شود سبب می شود تا غذاها 
فاســد شوند و نگهداری غذا ســخت می شود که به دنبال 
آن مردم در معرض مســمومیت غذایی قرار می گیرند. این 
موضوع هم اهمیت زیادی دارد. مردم در این شــرایط باید 
از غذاهایی اســتفاده کنند که امکان فاسد شدن ندارد و یا 
از غذاهای کنسروی اســتفاده کنند. همچنین در صورت 
امکان می توانند غــذا را به صورت تازه تهیه و طبخ کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به اینکه پیش از 
این با افزایش موارد وبا در کشــور مواجه بودیم، آیا ممکن 

است طغیان سیل هم عاملی برای افزایش موارد وبا شود؟، 
توضیح داد: طی افزایش موارد اخیر وبا، آلودگی به صورت 
بومی نبود و موارد شناسایی شــده ، وارده از سایر کشورها 
بودند، اما زمانی که فاضالب های ما به هر دلیلی آلوده شود 
ممکن است که موارد وبا بویژه در شهرهای مرزی هم بروز 
کند. با وقوع سیل ممکن است فاضالب به درون منابع آب 
آشــامیدنی نفوذ کرده و احتمال آلوده شدن چاه های آن 
مناطــق هم به وجود خواهد آمد.او تاکید کرد: این امر هم 
می تواند عاملی برای گسترش وبا باشد اما در حال حاضر با 
توجه به اینکه شــواهدی از آلودگی فاضالب ها نداشتیم به 
نظر نمی رســد که فعال با افزایش موارد وبا روبرو شویم اما 
این امر کامال محتمل اســت. باید مراقب باشیم که منابع 
آب شــرب، چاه ها و همچنین فاضالب ها در مناطق سیل 
زده مرزی )در شــرایطی که کشورهای همسایه مواردی از 
وبــا دارند( از نظــر کلی و در صورت لــزوم از نظر وبا نیز 

رصد شوند.

مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران گفت: مدرسه ایده آل 
ما در تعامل با مسجد و کانون های محلی است. هر مدیری 
که توانســته چنین تعاملی ایجاد کند در مجموع می بینیم 
مدیری موفق است.به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کریمیان 
اظهار کرد: در دیدار با رهبر انقالب ایشان به سندهای خوب 
آموزش وپــرورش و اجرای درســت آن تاکید کردند. اینکه 
سندهای جدید بنویسیم خیلی مطلوب نیست. ما یک سند 
داریم که برای آن مدت زیادی زحمت کشیده شده و نوبت 
اجرای آن است. من معتقدم اجرای آن دیر شده است. شاید 
دلیلش این اســت که چالش ها را خوب بررسی نکرده ایم.

او افزود: مدرســه، مرکز ثقل و کانون ســند تحول بنیادین 
است. اگر می خواهیم این سند را اجرا کنیم باید در مدارس 
متمرکز شویم. هیچ مرکز اداری نمی تواند این سند را قابل 
لمس اجرا کند، جز مدرســه. معلم هم محور این کار است. 
وقتی می گویم معلم، صرفا کســانی که ابالغی معلمی دارند 
منظورم نیســت همه کادر مدارس معلم هســتند. مدرسه 
خوب که می تواند و باید بتواند ســند را اجرا کند مدرســه 
ای اســت که تجلی بخش اســالم و انقالب است.کریمیان 
اضافه کرد: مدرسه کارآمد برای اجرای سندتحول بنیادین، 

مدرسه ای است که نقطه اتکای دولت و مردم باشد . همانطور 
که دیده ایم کارهای بــزرگ را مدارس انجام داده اند. مهم 
ترینش انتخابات اســت. اگر مدارس از روند انتخابات حذف 
شــوند، اجرای این کار بزرگ مختل می شــود. مدرسه باید 
خودش را ارتقا دهد برای اجرای طرح های دولت. مدرســه 
باید قدرت تصمیم گیری داشته باشد. شوراهای مدرسه باید 
دارای قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری باشند. آیا امروز 
اینطور است؟ خیر. همه چیز از باال می آید و اگر اجرا نکنند 
مواخذه می شوند. به مدرسه اجازه تصمیم سازی و تصمیم 
گیری نمی دهیم. اگر دانش آموزی در بزنگاه های مختلف بنا 
شد انتخابی داشته باشد، مدرسه باید این ظرفیت را داشته 
باشــد که راه را به او نشان دهد تا بهترین انتخاب را داشته 

باشد.
این مدیر تصریح کرد: در مدرسه ای که در موردش صحبت 
می کنیم باید ظرفیت پذیرش تفاوت های فردی را داشــته 

باشــیم. آیا در کارکنان مدارس این ظرفیت را ایجاد کرده 
ایم؟ چقدر توانســتیم در کشف استعدادهای دانش آموزان 
درست عمل کرده ایم؟ می بینیم عوامل مدرسه در یک نقطه 
مانده اند. مدارس ما یادگیرنده نیســتند و باید در راستای 
تعالی مستمر حرکت کنند. باید از مربیانی که دارای فضائل 
اخالقی هستند استفاده کنیم و روحیه نقدپذیری و مشارکت 
جویی داشته باشــد. آیا ما به نقدها توجه می کنیم؟ وقتی 
صحبت از مشــارکت می شــود ذهن ما سمت کمک مالی 
می رود در حالی که اینطور نیست ، عده ای با اندیشه و ایده 
به ما کمک می کنند. باید به فناوری های آموزشی توجه کنیم 
و کرونا این موضوع را به ما نشــان داد. ابتدای شیوع کرونا 
کار سخت بود اما بعد همکارانی که نمی خواستند وارد این 
فضا شــوند خودشان پای کار شدند و خالقیت هم به خرج 
دادند.او در ادامه عنوان کرد: مدرســه ایده آل ما در تعامل 
با مســجد و کانون های محلی است. هر مدیری که توانسته 

چنین تعاملی ایجاد کند در مجموع می بینیم مدیری موفق 
است.او با اشــاره به چالش های اجرای سند تحول بنیادین 
گفت: اغلب فکر می کنند اجرای این ســند صرفا در عهده 
آموزش وپرورش است.  این درســت نیست؛ عزم جدی در 
ســطح ملی برای اجرای آن وجود ندارد. این سند که فقط 
مخصوص ما نیست. همچنین تقسیم کار ملی نداشته ایم و 
نگفته ایم فالن وزارتخانه یا قوه وظیفه تو در اجرای سند این 
موارد اســت.کریمیان با تاکید به نابسامانی و کمبود نیروی 
انسانی در آموزش و پرورش اظهار کرد: توزیع نامتوازن نیرو 
وجود دارد یعنی در یک منطقه مازاد یک نیرو و جای دیگر 
همان نیرو کم اســت. بحث دیگر سونامی بازنشســتگی در 

آموزش وپرورش است. 
مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران از مشکالت معیشتی 
معلمان و انگیزه نداشــتن آنها و نبــود جایگاه اجتماعی و 
شان آنها گفت و افزود: بحث اعتبارات و اجرای سند تحول 
بنیادین هم مطرح است که باید به آن توجه کرد. ما نیازمند 
ثبات مســئولیت در آمــوزش و پروزش هم هســتیم. این 
جا به جایی مدیریت ها در آموزش و پرورش باعث می شــود 

آنچه می خواهیم در اجرای سند تحول اتفاق نیفتد.


