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استرس و فرسودگی عاطفی
سرهنگ محمدرضا اسفندیار*

فرســودگی عاطفی حالتی است که در آن به دلیل ایجاد استرس و فشارهای 
مختلف در زندگی فردی و اجتماعی، احســاس خســتگی عاطفی یا احساس 
خستگی مزمن روحی داشته باشید. استرس می تواند شما را خسته کند. همه 
افراد کم و بیش با شــدت و ضعف های متفاوت اســترس را تجربه می کنند. 
اما زمانی که اســترس خیلی زیاد است حس کنترل و انرژی خود را از دست 
می دهیــد. وقتی این اتفاق می افتد سیســتم واکنش اضطراری شــما باعث 

افزایش ترشح آدرنالین می شود.
هورمون طبیعی تثبیت کننده خلق و خوی یعنی سروتونین با شدت بیشتری 
مصرف می شــود و به دلیل تداوم تنش شروع به کاهش می کند. حاال عالوه بر 
مقابله با استرس، با عوارض جانبی آدرنالین نیز مواجه هستید که ممکن است 

شامل افزایش ضربان قلب، عرق کردن بیش از پیش یا تنفس سریع باشد. 
اگر احســاس خســتگی می کنید و بعید می دانید بتوانیــد به طور طبیعی به 
شــرایط ســابق باز گردید دچار خســتگی عاطفی شــده اید. به گونه ای که 

احساس می کنید در یک موقعیت گیر کرده یا به دام افتاده اید.
موفق ترین روابط عاطفی چه روابطی هستند؟

موفق ترین روابط عاطفی، روابطی هســتند که در آنها استقالل و فردیت افراد 
حفظ می شود.

 بــه بیانــی دیگر، روابطی که به وابســتگی و تجاوز به حریــم یکدیگر آلوده 
می شوند به سرعت فرسوده شده و از بین می روند. 

از طرفی دیگر، اگر این اســتقالل از حد خود فراتر رود و به جایی برسد که دو 
نفر نتوانند با هم صمیمیت ســالم داشته باشند و به وحدت و یگانگی برسند، 
آن وقت رابطه آســیب می بیند و از بین می رود. همچنین، اگر دو نفر آنقدر به 
هم وابسته باشند که بخش های دیگر زندگی و نقش های دیگرشان در زندگی 

را کنار بگذارند نیز دیری نمی گذرد که رابطه آسیب  دیده و از بین می رود. 
بنابراین، آنچه در کنار حفظ اســتقالل و فردیت مهم اســت، تعادل، عشــق، 

احترام  و امنیت است.
این تنها راه حلی اســت که دو نیاز انســان را در عین حال برآورده میسازد : 

پیوند نزدیک ، در عین آزادی و جزیی ازکل بودن ، در عین استقالل.
 نکته تربیتی 

بعضی از صفت هایی که والدین، آنها را ویژگی »بچه خوب« می دانند، در واقع 
نشانه های افسردگی یا عزت نفس پایین هستند.

 انزوا، سکوت و گوشه گیری
 ابراز وجود نکردن

 داشتن احساس گناه و عذاب وجدان شدید
 بی عالقگی به ارتباط با همساالن

 وابستگی زیاد به والدین
 مخالفت نکردن ...!!

*مشاور مرکز مشاوره خاوران تهران

میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
هنوز به نتیجه نرسیده است

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: میــزان افزایش حقوق 
بازنشستگان مستلزم برسی بیشتر اســت.به گزارش ایسنا، محمدهادی زاهدی 
وفا در حاشــیه جلســه دیروز هیات دولت درباره آخرین خبر از افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: دولت مسئولیت میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان را به وزاری عضو هیات امنای تامین اجتماعی سپرد که این موضوع 

در بررسی های گذشته هنوز به نتیجه و جمع بندی نرسیده است.
وی همچنین ادامه داد:  میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر 
است. با توجه به منافع و اعتبارات الزم برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند 
زمان بیشــتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه 

کارگری این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعالم می شود.

بررسی اثرات احداث خطوط جدید مترو تهران 
بر میزان جذب مسافر سایر خطوط

 مطالعات مربوط به طراحی و احداث خطوط جدید شبکه مترو تهران، خصوصیات 
متعــدد و قابل توجهی دارد کــه تاثیرات عینی آن در روند ســاخت تونل ها و 
ایستگاه ها مشخص خواهد شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
راه آهن شــهری تهران و حومه )مترو( »مهندس مســعود درستی« مدیرعامل 
شــرکت مترو تهران با اعالم مطلب فوق افزود: از جمله مهمترین اقدامات انجام 
شده در بحث مطالعات خطوط جدید شبکه مترو پایتخت، بررسی اثرات احداث 
و بهــره برداری  از هر یک از ایســتگاه های خطــوط  ۸ الی ۱۱ بر میزان جذب 
مســافر سایر خطوط بوده و به عبارتی تحقیقات انجام شده صرفاً در محدوده ۴ 
خط جدید نیست بلکه کل شبکه مترو در این مطالعات مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل شــرکت مترو تهران در ادامه به یکی دیگــر از ویژگی های مطالعات 
خطوط جدید اشــاره کرد و افزود: خوشبختانه مشاوران طرح، کلیه تملک های 
مورد نیاز برای  احداث تونل ها، ایستگاه ها و همچنین دپو-پارکینگ های خطوط 
۸ تا ۱۱ را در بررســی های خود لحاظ کرده اند و تمام استمالك های الزم طی 
جلسات کارشناسی با شهرداران مناطق مربوطه، جمع بندی و نهایی شده است. 
مهندس درســتی در پایان صحبت های خود گفت: برای نخستین بار در انجام 
مطالعات خطوط ریلی درون شــهری از مجموعه مشــاوران متعدد و متنوع در 
عرصه های مختلف از جمله امور شهرسازی و ترافیکی استفاده شده است تا ضمن 
تعیین دقیق بهترین موقعیت ایســتگاه ها و همچنین ظرفیت خطوط دردست 
اجرا، ضمن جذب حداکثری مســافر، بتوان با کمترین هزینه ممکن نســبت به 
ساخت خطوط جدید اقدام کرد. در واقع بخش قابل توجهی از مطالعات به نحوه 
تامین منابع مالی احداث تونل ها و ایستگاه ها از محل بودجه غیر نقد شهرداری 
تهران و یا مشــارکت بخش خصوصی معطوف شــده تــا در روند احداث آنها با 

کمترین فراز و نشیب مواجه شویم.

پویش جمع آوری خشکاله
 در 23 غرفه پسماند جنوب شهر کلید خورد

پویش جمع آوری خشــکاله در 23 غرفه بازیافــت منطقه ۱9 به منظور حذف 
پســماندهای تر از چرخه زباله های خانگی و کاهش اثرات زیست محیطی اجرا 

می شود.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ۱9، علیرضا جعفری سرپرســت 
شــهرداری منطقه با اشــاره به اهمیت مشارکت گرفتن شــهروندان در مبادله 
خشــکاله افزود: طرح خشــکاله و آمــوزش مراحل آن به شــهروندان می تواند 
عادت های نادرست مربوط به بازیافت را تغییر دهد، در حال حاضر این خشکاله ها 
از پسماند میوه ، ســبزیجات، تفاله چای و... تهیه می شود و برای تامین خوراك 
دام و طیــور در غرفه ها جمع آوری و به دامداری تحویل داده می شــود.به گفته 
این مسئول غرفه آموزشی خشکاله با هدف آشنایی هرچه بیش تر شهروندان با 
مدیریت پسماندهای تر و کاهش میزان شیرابه پسماندهای ترکه سبب معضالت 

محیط زیستی بسیاری می شود برپا شد.

پایش و ثبت نرم افزاری اطالعات
 مربوط به پل های شهر تهران

مدیر گروه مقاوم ســازی پل ها و ابنیه بزرگراهی سازمان مشاور فنی و مهندسی 
شهر تهران، با بیان آنکه پل های شهر تهران در 3 نوبت توسط کارشناسان مناطق 
22گانه بازدید شده است، از ثبت نرم افزاری اطالعات مربوطه خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، کیارش مهذب که در وبینار 
تخصصی طراحی فنی، مشاوره و پلسازی سخن می گفت، با بیان آنکه طی دوره 
ششــم مدیریت شهری پایتخت عالوه بر الزام مجدد مناطق به بازدید از پل های 
سواره رو، دوره آموزشی دستورالعمل بازرسی پل ها برگزار و اطالعات بازدیدهای 
انجام شده جمع آوری شده است، از طراحی یک بستر نرم افزاری جهت ثبت و 
درج اطالعات، با هدف حفظ وحدت رویه و اســتحصال اطالعات قابل اعتماد در 
این زمینه خبر داد و گفت: پل های شهر تهران در 3 نوبت اسفندماه سال ۱۴00، 
فروردین ماه و نیز تیرماه ســال ۱۴0۱ توسط کارشناسان مناطق 22گانه بازدید 
شده و اطالعات مربوطه در نسخه سوم نرم افزار که از قابلیت گزارش گیری نیز 

برخوردار می باشد، ثبت شده است.

نگاه 

اخبار کوتاه

ایران در راه قله موج هفتم کرونا 

ثبت نام در کالس های مکمل مدارس غیردولتی »اختیاری« است

مهلت ثبت نام کتب درسی دانش آموزان میان پایه تمدید شد

مدیر آسایشگاه کهریزک خبر داد

پلتفرم جدید کهریزک برای ارائه خدمات به سالمندان

تامین قالده های ردیاب الزمه بقای یوز ایرانی

عضو کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا با 
اشاره به آخرین شرایط موج هفتم این بیماری 
در کشــور، درباره سویه جدید شناسایی شده، 
گفت: علی رغم اینکه سرایت پذیری سویه هندی 
 BA۴ 2.7۵حدود ۱.۵ یا 2 برابر بیش از.BA
و BA۵ است، اما مرگ و میر در این زیرسویه 
با سایر زیرسویه ها تفاوتی نداشته؛ بر این اساس 
هنوز BA.2.7۵ به عنوان ســویه نگران کننده 
در نظر گرفته نمی شــود.دکتر مجید مختاری 
در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه سویه 
 BA۵ و BA۴ غالــب کرونا در ایران همچنان
است، گفت: خوشــبختانه هنوز سویه هندی 
BA.2.7۵ در ایران مشاهده نشده است. البته 
روند منحنی موارد ابتال به سمت باال است ولی 
هنوز روندی مانند آنچه که در گذشــته تجربه 
کردیم رخ نداده و آمار ابتالها به باالی ۱0 هزار 

نفر در روز نرسیده است.
وی افــزود: البتــه از طرف دیگــر مرگ و میر 
کرونایی نســبت به چند هفتــه قبل افزایش 
داشته است و با افزایش موارد ابتالی روزانه پس 
از دو هفته آمار فوتی ها هم ممکن است تغییر 
کنــد.او با بیان اینکه در مجموع میزان مرگ و 
میر در ابتال به سویه BA۴ و BA۵ نسبت به 
دلتا بسیار پایین تر است، بیان کرد: خوشبختانه 
علی رغم سرایت پذیری باالی این سویه جدید 
امــا با افزایش بارز مــرگ و میر مواجه نبودیم 
و شــرایط تحت کنترل بوده است. امیدواریم 
با رعایت بیشــتر پروتکل های بهداشتی، حفظ 
فاصله گذاری فیزیکی و عدم تردد غیر ضروری، 
کاهش موارد ابتال را شــاهد باشیم.وی درباره 
سویه BA.2.7۵توضیح داد: این سویه از کرونا 
برخواســته از هند است و به ســرعت پس از 
ایالت های متفاوت هند،  چندین ایالت آمریکا و 
بخش هایی از اروپا را درگیر کرد. هنوز مطالعات 
گسترده ای از سویه هندی BA.2.7۵در دست 
نیست اما بر اساس گزارشات از کشورهایی که 
درگیر این ســویه شده اند، مشخص شده است 
که علی رغم اینکه سرایت پذیری سویه هندی 
 BA۴ 2.7۵حدود ۱.۵ یا 2 برابر بیش از.BA
و BA۵ است، اما مرگ و میر در این زیرسویه 
با سایر زیرسویه ها تفاوتی نداشته است. بر این 

اســاس هنوز BA.2.7۵ به عنوان سویه نگران 
کننده در نظر گرفته نمی شود و سازمان بهداشت 
جهانی در حال رصد آن است؛ بنابراین فعال نباید 
ترس و ارعابی از این ســویه وجود داشته باشد. 
عضو کمیته علمی کرونا درباره روند طی شدن 
موج هفتم کرونا در کشور و زمان رسیدن به قله 
موج، تصریح کرد: پیش بینی این پیک ها سخت 
اســت و امکان بروز اشتباه در پیش بینی وجود 

دارد؛ زیرا متغیر مهمی مانند رفتار اجتماعی هم 
وجود دارد. با آزاد شــدن ترددها، مسافرت ها،  
مراسمات مختلف، کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و... روند ابتال افزایشی می شود ولی 
اگــر مراعات اجتماعی صــورت گیرد می توان 
شرایط را تاحدودی کنترل کرد. در مورد زمان 
قــرار گرفتن در قله این موج، دو تا ســه هفته 
آینده که از برخی مناسبت های مهم گذر کرده 

باشیم، بهتر می توان صحبت کرد.او در خصوص 
تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا در گروه سنی 
زیر ۱۸ سال،  اظهار کرد: در حال حاضر در این 
زمینه تصمیم گیری تازه ای صورت نگرفته است 
اما در گروه سنی زیر ۱۸ سال حتی برای انجام 
واکسیناسیون اولیه ) دو دز واکسن( هم عقب 
هســتیم. دز یادآور برای این گروه سنی بویژه 
دز چهارم در گروهی از افراد کمتر از ۱۸ ســال 

ضروری اســت که دچار بیماری های زمینه ای 
عمده یا نقص سیستم ایمنی باشند.

مختاری درباره عمده مبتالیان به دو زیرسویه 
BA۴ و BA۵، گفــت: ایــن ســویه گرایش 
بیشتری به سمت جوانان دارد. افراد مسنی  که 
درگیر می شوند در خطر بستری در بیمارستان 
بویژه بخش های ویژه هستند ولی افرادی از این 
گروه که واکسینه شده اند بویژه کسانی که دز 3 
و ۴ را دریافت کردند آمار کمتری از مبتالیان را 
به خود اختصاص می دهند و این درحالی است 
که مرگ و میر هــم در این گروه افراد کاهش 
داشته اســت. باید به یاد داشته باشیم که ۸0 
درصد فوتی هــای کرونا در جهــان مربوط به 
افراد باالی ۶۵ ســالی است که واکسن تزریق 
نکرده اند. او در پاسخ به این سوال که افراد چه 
مدت پس از ابتال بــه کرونا دیگر ناقل بیماری 
نیســتند و می توانند از قرنطینه خارج شوند؟، 
بیان کرد: اکثر عالئم بیماری در سویه جدید در 
سه روز اول بروز پیدا می کند و شدت عالئم از 
روز چهارم شروع به کاهش می کند. دور بودن 
از محیط کار و قرنطینه وابسته به از بین رفتن 
عالئم آن هم بدون استفاده از دارو است. به طور 

کلی تا ۵ روز قرنطینه توصیه می شود. 
وی افزود: عمده عالئم ابتال به زیرســویه های 
BA۴ و BA۵ شــامل سردرد، آبریزش بینی، 
عطسه، سوزش گلو، ســرفه خشک، گرفتگی 
یا درد در قفسه ســینه، تنگی نفس مختصر، 
درگیری سیســتم گوارش و اسهال و استفراغ، 
تب )که چندان بارز نیســت(، خستگی مفرط 
و دردهــای ماهیچه ای اســت. در ابتال به این 
زیرسویه برخالف ســایر سویه ها، درگیری و از 
بین رفتن حس بویایی و چشــایی بسیار کمتر 
است.او با تاکید بر این که هنوز از پاندمی کرونا 
خارج نشــده ایم، اظهــار کرد: تمــام تعاریف 
پاندمی )همه گیری جهانی( وجود دارد و اینکه 
بخواهیــم دچار عادی انگاری شــویم بســیار 
خطرناك است. هنوز خیلی از کشورها آمارهای 
باالیی دارند و مسافرت ها هم انجام می شود. از 
مردم می خواهم تمام رعایت ها را انجام دهند، 
استفاده از ماسک همچنان در محیط های بسته 

و فاقد تهویه بسیار ضروری است.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش 
و پــرورش ضمن تاکید بر اینکه شــرکت و ثبت نام دانش 
آموزان مدارس غیردولتی در برنامه های مکمل، »اختیاری« 
است گفت: حدود دو میلیون جمعیت دانش آموزی داریم و 
آمار شرکت کنندگان در برنامه ها و دوره های مکمل به ۱۵0 
تا 200 هزار نفر نمی رســد.احمد محمودزاده در گفت وگو 
با ایســنا، درپاسخ به پرسشــی مبنی بر برگزاری برنامه ها 
و کالس هــای مکمل و فوق برنامــه در مدارس غیردولتی، 
تاکید کرد که برگزاری برنامه های مکمل، اختیاری اســت.
وی افزود: حدود دو میلیون جمعیت دانش آموزی داریم اما 

آمار شرکت کنندگان در برنامه ها و دوره های مکمل به ۱۵0 
تا 200 هزار نفر نمی رســد بنابراین می توان گفت که کامال 

اختیاری است.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش 
و پــرورش با بیان اینکه درصد پایینــی از دانش آموزان ما 
در کالس هــای تقویتی، تفریحی و فرهنگی مدارس حضور 
دارند که اختیاری بودن این دوره ها را نشان می دهد، گفت: 
همانطور که گفته شد حدود 20 درصد دانش آموزان در این 
دوره ها شرکت می کنند و اگر اجباری بود باید ۱00 درصد 

دانش آموزان در کالس ها حضورمی یافتند. 

محمــودزاده ادامه داد: هرکجا که مــدارس برای برگزاری 
دوره هــای مکمل بــه خانواده ها تحمیل و اجبــار کردند، 
خانواده ها می توانند از طریق ســامانه مشــارکت ها موارد 

اعتراض خود را اعالم کنند تا رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر ثبت شکایات از طریق سامانه 
مشــارکت ها که هم خانواده ها، هم معلمان و هم موسسان 
می توانند در آن طرح شکایت کنند، ادارات رزیابی عمکرد 
و ادارات کل مشــارکت ها در استان ها نیز برفرایند ثبت نام 
مدارس غیردولتی نظارت دارند و همه ســاله پرونده هایی 
داریم که منجر به توبیخ، تذکر و تعطیلی مرکز هم شــده 

و اینگونه نیســت که برخوردی با تخلفــات اتفاق نیفتاده 
باشد. شورای نظارت هرهفته تشکیل جلسه می دهد و اگر 
تخلفی رخ داده باشــد بررسی کرده و رای می دهند. رئیس 
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 
ادامه داد: به دنبال آن هستیم که بر اساس موادی از قانون 
جدید تاســیس مدارس غیردولتی که هنوز تصویب نشده، 
بازدارنده های دیگری را داشــته باشیم که به نظر می رسد 
تخلفات احتمالی به دلیل اخذ شهریه مازاد به صفر خواهد 
رســید. در صورت تصویب، اضافه شــهریه های دریافتی از 

والدین از حساب مدارس برداشت می شود.

ســازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشــی اعالم کرد که با 
توجه به درخواســت آموزش و پرورش اســتان ها، مناطق 
و اولیــاء برخی از دانش آموزان، ثبت ســفارش کتاب های 
درســی دانش آموزان میان پایــه از تاریخ 22 مرداد تا ۱0 

شهریورماه ۱۴0۱ تمدید شد.
به گزارش ایســنا، اخیرا محمد علوی تبار، معاون توســعه 
منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش  و برنامه ریزی آموزشی 
اعالم کرده ثبت ســفارش کتاب های درسی دانش آموزان 
میان پایه که در ماه های گذشته انجام و به اتمام رسیده بود 
برای یک مرتبه دیگر از تاریخ 22 مرداد تا ۱0 شهریورماه 
۱۴0۱ تمدید شده اســت.علت این امر اینگونه بیان شده 
اســت که با توجه به اینکه پنج درصد دانش آموزان میان 
پایه تاکنون اقدام به ســفارش کتاب درسی سال تحصیلی 
۱۴02–۱۴0۱ نکرده اند، فرصتی مجدد برای ثبت سفارش 
کتاب درســی آنها در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
به نشــانی irtextbook.ir از تاریخ 22 مرداد ماه تا ۱0 
شهریورماه ۱۴0۱ در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان 
میان پایه )دوره ابتدایی پایه های دوم تا ششــم و دوره اول 
متوســطه پایه های هفتم و هشــتم و دوره دوم متوسطه 
پایه های یازدهم و دوازدهم( که به هر دلیل کتاب درســی 
خود را ثبت نکرده اند در این بازه ســفارش کتاب درســی 

خود را ثبت نمایند.

همچنین توزیع کتاب از منطقه به مدرسه از دهم شهریور 
ماه بر اساس سفارشات ثبت شده در سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشی شروع می شود؛ لذا شایسته است دانش آموزان 
تمامی پایه های تحصیلی تا دهم شهریور ماه سفارش کتاب 
درســی خود را در ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
ثبت کنند یا در صورت تغییر مدرســه محل تحصیل، پایه 
و رشته تحصیلی نســبت به اصالح سفارش اقدام کنند تا 
کتاب درسی آنها به موقع به مدارس تحویل شود.بنابراین 
ضــرورت دارد خانواده ها و مــدارس در این فرصت زمانی 

سفارش دانش آموزان را در سامانه ثبت کنند. 
مســئولیت بررســی، اطالع رســانی و پیگیری ســفارش 
دانش آموزان نیز بر عهده مدارس اســت.به گزارش ایسنا، 
طبق جدول زمانبندی اعالمی از ســوی ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی، ثبت سفارش و توزیع کتاب های 
درســی ســال تحصیلــی ۱۴02-۱۴0۱ تمامی دوره های 
تحصیلــی از طریق ســامانه www.irtextbook.ir  یا 
www.irtextbook.com  و برابــر جدول تقویم زمانی 

زیر انجام می شود:
بر این اســاس ثبــت ســفارش اینترنتی کتاب درســی 
دانش آمــوزان پایه اول، هفتم و دهم که از روز یکشــنبه، 
پنجم تیرماه آغاز شــده بــود تا ۱۱شــهریور ادامه دارد.

همچنین در برخی موارد ممکن است دانش آموز به دالیلی 

همانند تغییر رشــته تحصیلی، تکرار پایه، جهش به پایه 
باالتر یــا جابجایی محل تحصیل خود، خواســتار اصالح 
ســفارش در ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی باشد، 
برای اصالح ســفارش قبلی خود می تواند پس از ثبت نام 
در مدرســه محل تحصیل از ۱2 تیر تا 3۱ شــهریور ماه 

اقدام کنند.
بــه طور کلی ثبت نام از طریق مراجعه به ســامانه فروش 
و توزیع مواد آموزشــی و به دو شــیوه فردی و یا گروهی 
قابل انجام است. کتاب های درسی دانش آموزان دوره های 
تحصیلی آموزش ابتدایی، متوســطه دوم شاخه های فنی 
و حرفه ای، کاردانش، رشــته معارف اســالمی و کتاب های 
درســی تکمیلی دوره اول متوســطه ویــژه دانش آموزان 
استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان 
که در ســفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.  
دانش آموز یا اولیای دانش آمــوز صرفاً موظف به پرداخت 
هزینه کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد )ثبت شده در 
سامانه( است؛ لذا دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع بوده 

و پیگرد قانونی دارد.  
به دلیل الکترونیک بودن فرآیند فروش و توزیع کتاب های 
درســی، کنترل ثبت ســفارش کتاب درسی دانش آموزان 
از طریق ســامانه امکان پذیر اســت؛ لذا درخواســت ارائه 
نســخه چاپی )پرینت( برگ ســفارش کتاب درســی از 

دانش آمــوز یا اولیــای دانش آموز ممنوع اســت.  مدارس 
موظفند هرچه ســریعتر با ورود به سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشی، نســبت به ثبت سفارش گروهی کتاب های 
درســی دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش آموز یا اولیای 

دانش آموز به کافی نت ها پرهیز کنند. 
البته دانش آموزان و اولیای آنها در صورت تمایل می توانند 
از طریق ســامانه های اعالم شده نســبت به ثبت سفارش 

فردی نیز اقدام کنند.  
در ثبت نام امسال از شیوه های منعطف برای ثبت سفارش 
کتاب های درسی استفاده می شود. در این راستا مخاطبان 
می توانند از طریق یکی از دو شیوه فردی یا گروهی نسبت 

به سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.
در شیوه فردی، والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی بخش سفارش دوره ای 
دانش آموزان و پرداخت الکترونیکی هزینه بسته آموزشی 
مورد نیاز خود را ســفارش دهند.برای ورود به سامانه کد 
ملی دانش آموز، »نام کاربری« و شــش رقم سمت راست 
شماره سریال شناســنامه دانش آموز، »رمز عبور« ورود به 
سامانه است.در شــیوه گروهی،  مدیران مدارس از طریق 
سامانه سناد به بخش ســفارش گروهی کتاب های درسی 
ســامانه مذکور مراجعه کرده و به صورت جمعی نسبت به 

سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.  

مدیر آسایشــگاه خیریه کهریــزك از راه اندازی نرم افزاری 
)اپلیکیشــن( برای ارائه خدمات در منزل به ســالمندان 
خبر داد تا براین اســاس خانواده هایی که نیازمند دریافت 
خدمات در منزل برای سالمندشان هستند با خیالی آسوده 
و بدون پرداخــت هزینه اضافی، از طریق تیم تخصصی به 
این نوع خدمات دسترسی داشته باشند.حسین نحوی نژاد 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نیاز سالمندان با یکدیگر 
متفاوت اســت، اظهــار کرد: برخی از ســالمندان نیازمند 
صحبت و همدلی و برخی دیگر نیازمند مراقبت کامل 2۴ 
ســاعته در منزل هستند؛ این درحالیست که ارائه خدمات 
در منزل به ســالمندان به صورت اســتاندارد در کشــور 
وجود ندارد و آنچه که اکنون در راســتای ارائه خدمات به 
سالمندان در منزل ارائه می شود یا بدون مجوز است یا در 
بهزیســتی به صورت ویزیت در منزل صورت می گیرد.وی 
بیان کرد: خدمات در منزل به سالمندان در کشور تعریف 
نشده است؛ به همین دلیل تعرفه مشخصی ندارد و به دلیل 
اینکه تعرفه مشــخصی وجود ندارد برای بیمه ها هم صرف 
ندارد و لذا بیمه هم به آن ورود نکرده است. باتوجه به اینکه 
به دلیل افزایش جمعیت ســالمندی در آینده شــرایط به 
گونه ای است که نمی توان همه سالمندان نیازمند خدمت 
را بســتری کرد، بر این مبنا الزم بود به این موضوع ورود 

شــود تا هم تعداد کسانی که قرار است خدمت ارائه کنند 
افزایش یابد و هم وزارت بهداشــت، ســازمان بهزیستی و 

بیمه ها به این عرصه ورود داشته باشند.
در این راستا مدیر آسایشگاه خیریه کهریزك از راه اندازی 
اپلیکیشــنی برای ارائه خدمات در منزل به ســالمندان به 
صورت اســتاندارد خبــر داد تا خانواده هایــی که نیازمند 
دریافت خدمات در منزل برای سالمندشان هستند، بدون 
پرداخــت هزینه اضافی، از طریق تیم تخصصی به این نوع 
خدمات دسترسی پیدا کنند.البته نحوی نژاد این را هم گفت 
که قصد بر این نیست که این خدمات فقط توسط کهریزك 
انجام شــود، بلکه هدف این اســت که با نظارت کهریزك 
ارائه خدمات صورت گیرد، چراکه ممکن اســت فردی در 
جنوب کشــور خدمات ارائه دهد و عالقه مند به کار مطابق 
با استانداردهای کهریزك باشد، بر این اساس می تواند وارد 
این ساختار شــود.نحوی نژاد با بیان اینکه کهریزك مرکز 
جامع توانبخشــی سالمندان است و ارائه خدمات در منزل 
به سالمندان را با مجوز انجام خواهد داد، تاکید کرد: طبق 

قانون، کهریزك می تواند هم خدمات در منزل، هم خدمات 
روزانه و هم خدمات در مرکز را ارائه دهد. از ســوی دیگر 
پشتوانه ارائه خدمات در منزل به سالمندان، کهریزك است 

و سوپروایزر بر ارائه خدمات توسط نیروها نظارت دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه کارهای مقدمات اپلیکیشــن ارائه 
خدمات در منزل به سالمندان انجام شده است، اظهار کرد: 
پس از انجام کارهای الزم برای راه اندازی این اپ، طی هفت 
مــاه آینده آغاز به کار می کند. البته پیش از راه اندازی این 
اپلیکیشــن قصد داشتیم نمونه ای از این خدمت راه اندازی 
شود تا نمونه خوبی از این کار را داشته باشیم. در این راستا 
نیز از یک ماه گذشــته افرادی که نیازمند ارائه خدمات در 
منزل به سالمندان هســتند، می توانند با شماره تلفن 2۴ 
ســاعته 09۱2۸2۸۴300 برای دریافت خدمات در منزل 

تماس گیرند.
البتــه به گفتــه مدیر آسایشــگاه خیریه کهریــزك، این 
شــماره موقتی اســت و طی چند ماه آینده شماره ای پنج 
رقمی تعریــف خواهد شــد.نحوی نژاد در ادامه درخصوص 

روند اعزام نیرو به منزل سالمند و ارائه خدمت نیز به ارائه 
توضیحاتی پرداخت و یادآور شــد: افرادی که در منزل به 
ســالمندان خدمت ارائه می کنند بیشــتر از افراد آموزش 
دیده ای هســتند که یا بازنشســته کهریزك بوده و یا در 
کهریزك مشغول به کار هستند. به طور مثال ممکن است 
افراد نخواهند سالمندشان در آسایشگاه بستری شود اما از 
ســویی دیگر نیز به دریافت خدمات در منزل نیاز دارند، بر 
این اســاس با کهریزك برای دریافت خدمات الزم تماس 
برقــرار می کنند؛ پس از این، کهریزك ســالمند مدنظر را 
از لحاظ جســمی، روانی و ذهنی بررسی کرده و مطابق با 
شــرایط سالمند و تعرفه برای او نیرو اعزام خواهد شد. این 
تعرفه ها براســاس تعرفه های وزارت بهداشت است.وی در 
پاســخ به این سوال که در صورتی که پس از اعزام نیرو به 
منزل ســالمند، تخلفی از سوی نیروی متخصص مشاهده 
شود، کهریزك آن را چگونه پیگیری می کند، بیان کرد: ما 
در این زمینه دو نوع قرارداد داریم؛ قرارداد میان کهریزك 
و فرد ارائه کننده خدمت )پزشک، پرستار، بهیار و...( است 
که طی این قرارداد مشخص است که فرد باید چه خدمتی 
ارائه دهد و چه مســائلی را رعایت کنــد و ما چه تعهدی 
در مقابل او داریم و مشــابه همین خدمت را نیز موسســه 

کهریزك با خانواده دارد.

در پی تلف شــدن توله توله یوز مــاده در محور عباس آباد 
- میامی، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی ضمن اشــاره 
به لزوم فنس کشــی و نورپردازی جاده هــا به صدور مجوز 
قالده های ردیاب توســط ســازمان حفاظت محیط زیست 
تاکید کرد.مرتضی پورمیرزای در گفت وگو با ایسنا به اقدامات 
وزارت راه و شهرسازی در زمینه حفاظت از زیستگاه های یوز 
اشاره و اظهارکرد: جاده ها باید به هر روشی برای یوزپلنگ ها 
ایمن شــوند؛ بخشی فنس کشی شده است و بخشی باید با 
نورپردازی روشــن شود که هم راننده یوز را در جاده ببیند 
و هم یوز در تاریکی شــب به چراغ های ماشین خیره نشود 

تا چنین اتفاقاتی برایش رخ دهد.وی تاکید کرد: الزم است 
از ترکیبی از روش ها برای ایمن سازی جاده استفاده شود و 
متولی این کار وزارت راه و شهرسازی است. سازمان حفاظت 
محیط زیســت به تنهایی نمی تواند از یوزها محافظت کند.

پورمیرزای جاده عباس آباد را یکی از مسیرهای اصلی عبور 
یوز دانســت که وزارت راه و شهرســازی باید اهمیت آن را 
درك کند و براساس قوانین و آیین نامه های موجود اقدامات 
مورد نیاز را انجام دهد.وی خاطرنشــان کرد: در دو ســمت 

جاده عباس آباد دو زیســتگاه اصلی و خوب یوز را داریم که 
در ایران باقی مانده اســت، به همین جهت یوز از جاده رد 
خواهد شــد اما ما باید با فنس کشی، نورپردازی و پل زدن 
مناسب کاری کنیم که مســیر رفت و آمد او ایمن و دچار 
کمترین سوانح شــود.پورمیرزای به قالده های ردیاب که به 
گفته او ســازمان حفاظت محیط زیست متولی صدورمجوز 
واردات آن اســت، اشــاره کــرد و توضیــح داد: یوزها باید 
قالده گذاری شوند تا با ردیاب قالده متوجه شویم چه زمانی 

به جاده نزدیک می شوند. اینگونه می توانیم تلفات را کنترل 
کنیم و در شــرایط  بحرانی مانند وضعیت فعلی تنها نقاطی 
پروژکتورکشــی شــوند که ردیاب وجود یوز را به ما نشان 
می دهد.که محیط بانان در حال پروژکتورکشی کل منطقه 
هســتند،  در کمترین حالت حدود موقعیت مکانی آن ها را 
بدانیــم و کیلومترها محدوده را در منطقه پایش نکنیم. در 
این شرایط دور کردن یوزها از جاده نیز کار آسان تری است. 
پس از فنس کشــی دو کیلومتری در هر دو طرف جاده در 
مجموع چهار کیلومتر فنس کشی در این محدوده تلفات به 

نسبت گذشته کاهش یافت.

۹۰ فوتی کرونا در یک شبانه روز 
۱۴۷۱ نفر در شرایط شدید بیماری

بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در یک شبانه روز شمار جانباختگان ناشی از کرونا در کشور مجددا افزایش داشته و در این بازه زمانی 90 
بیمار جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، از روز ۱۸ مردادماه تا روز ۱9 مردادماه ۱۴0۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵۶3۵ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱9 در کشور شناسایی و ۱07۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید-۱9  در کشور به 7 میلیون و ۴۵۱ 
هزار و 779 نفر رسید.متاسفانه در طول 2۴ ساعت ، 90 بیمار مبتال به کووید-۱9  در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
ایــن بیماری، به ۱۴2 هزار و ۶۵۴ نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۱9 مردادماه 7 میلیــون و ۱30 هزار و 73۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند.۱۴7۱ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا روز 
۱9مردادماه ۵3 میلیون و ۴3۸ هزار و ۸9 آزمایش تشخیص کووید-۱9 در کشور انجام شده است. همچنین تا روز ۱9 مردادماه ۶۴ میلیون و 
۸2۵ هزار و ۶۶ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۱97 هزار و 7۸3 نفر دوز دوم و 30 میلیون و 3۱۶ هزار و ۸۴2 نفر نیز دوز سوم و باالتر واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵3 میلیون و 339 هزار و ۵23 ُدز رسید.در یک شبانه روز ۸ هزار 
و ۱۶۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.در حال حاضر ۱30 شهرستان در وضعیت قرمز، ۱29 شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ 

شهرستان در وضعیت زرد و 3۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.


