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۳ فوتی و شناسایی ۴۲۱ بیمار جدید کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز ۴۲۱ بیمار کووید- ۱۹ در 
کشــور شناسایی شدند و متاســفانه ســه نفر نیز جان خود را به دلیل این 
بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا، از روز 3۱ شــهریورماه تا روز اول 
مهرماه ۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۴۲۱ بیمار جدید 
مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی و ۹۶ نفر از آنها بستری شدند.به این 
ترتیب مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۲۷۶ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، 3 بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ 

هزار و 3۶۷ نفر رسید.
خوشــبختانه تا روز اول مهرماه ۷ میلیون و 3۲3 هزار و ۲۰۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۲۱۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تــا روز اول مهرمــاه ۵۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۲۸ آزمایش تشــخیص 
کووید-۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین تا روز اول مهرماه ۶۵ میلیون 
و ۷۴ هــزار و ۷۸۸ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۷۲ هــزار و ۴۹۷ نفر دوز 
دوم و 3۱ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۲۲ نفر، دوز ســوم و باالتر واکســن کرونا 
را در کشــور تزریق کرده اند. به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشــور به ۱۵۴ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۱۰۷ دوز رسید. در یک شبانه روز 
نیز ۴ هزار و ۶۴3 دوز واکســن کرونا در کشــور تزریق شده است.همچنین 
در حال حاضر هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز قرار ندارد، ۲۰ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۲۵۷ شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۷۱ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

ممنوعیت فعالیت های عمرانی در نیمه اول مهر
معــاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت گفت: با ســازمان ها 
و ارگانهای ذیربط مكاتبه شــده تــا در این فاصله زمانــی کارهای عمرانی 
انجام ندهند و ترافیک را دو برابر نكنند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
ســرهنگ علی همه خانــی معاون آموزش و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور 
پایتخت با حضور در برنامــه زنده اظهار کرد: با توجه به افزایش حداقل 3۰ 
درصدی ترافیک از مهر و همچنین برای استفاده از حدأکثر ظرفیتها در حوزه 
ترافیكی قرار اســت یک سری اقدامات کوتاه مدت با هماهنگی سازمان های 
مختلف انجام شود.وی افرود: مدیریت شهری برای کاهش و مدیریت ترافیک 
باید تقویت ناوگان های حمل و نقل عمومی را در دســتور کار قرار دهد، طرح 
شناور شــدن ساعات اداری به دستگاه ها و سازمان های مختلف ابالغ شده و 

حتی برخی مراکز آموزش عالی و مدارس را هم شامل می شود.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور پایتخت با بیان اینكه تغییر 
ســاعات طرح ترافیک در شــورای ترافیک تصویب شده اظهار کرد: با تغییر 
ســاعات ترافیک تا حدودی می توان به محدوده های مورد نظر شهری نظم 
و انضباط بخشــید و از افزایش ترافیک کاســت.این مقام مسئول بیان کرد: 
شهرداری در جهت مرتفع کردن نواقص تابلو و خط کشی عابر پیاده در مقابل 
مدارس اقــدام می کند تا دانش آموزان بتوانند با خیــال راحت تردد کنند.
سرهنگ علی همه خانی اضافه کرد: رفع نواقص سامانه های در اختیار پلیس 
موجب می شود که پلیس ترافیک را خیلی هوشمندانه تر مدیریت کند.معاون 
آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخــت از ممنوعیت فعالیت های 
عمرانی در ســطح شــهر در نیمه اول مهر خبر داد و گفــت: این موضوع با 
ســازمان ها و ارگانهای ذیربط مكاتبه شــده تا در این فاصله زمانی کارهای 
عمرانی انجام ندهند و ترافیک را دو برابر نكنند.وی اظهارکرد: موضوع دیگری 
که خیلی در کاهش و مدیریت ترافیک تأثیرگذار اســت محدودسازی تردد 
ناوگان حمل بار تا ســاعت ۹ صبح اســت، ناوگان حمل بار بعد از شروع به 

کار مدارس و از ساعت ۹ صبح به بعد می توانند در سطح شهر تردد کنند.

کاهش دمای ۳ تا ۵ درجه ای در تهران
براساس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، یكشنبه شب و روز دوشنبه 
)3 و ۴ مهرماه( شاهد کاهش دمای بین 3 تا ۵ درجه خواهیم بود.به گزارش 
ایســنا، براساس بررسی داده ها و نقشــه های پیش یابی هواشناسی، وضعیت 
جوی استان تهران طی پنج روز آینده، آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی 
همــراه با وزش باد، برای امروز در مناطق پرتــردد همراه با غبار، پیش بینی 
می شود.روز یكشنبه )3 مهرماه(، افزایش ابرناکی، در ساعات بعدازظهر رگبار 
و رعد و برق در ارتفاعات و وزش باد و در بعضی ســاعات وزش باد شدید به 
ویژه در غرب و نیمه جنوبی اســتان با احتمال خیزش موقت گرد و خاک و 
کاهش کیفیت هوا مورد انتظار اســت.همچنین یكشنبه شب و روز دوشنبه 
شــاهد کاهش دما بین 3 تــا ۵ درجه خواهیم بود.آســمان تهران امروز )۲ 
مهرماه( صاف تا قســمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد با 
حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای 3۵ درجه ســانتیگراد و طی روز یكشنبه 
)3 مهرماه( صاف تا قســمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد گاهی 
وزش باد شــدید با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای 3۵ درجه ســانتیگراد 

پیش بینی می شود.

افتتاح ۲۰۰ بازار تره بار تا پایان ۱۴۰۲
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران درباره جزئیات 
افتتاح میادین میوه و تره بار جدید در پنجمین شــنبه »امید و افتخار« بیان 
کــرد: مجموعا ۵ پروژه برای افتتاح داریم؛ 3 مورد آن بازار جدید اســت که 
افتتاح می شــود و ۲ مورد دیگر توسعه میدان و بازار است که شامل میدان 
میوه و تره بار دریاچه چیتگر و میدان بهمن می شــود.به گزارش ایلنا، ایوب 
فصاحت مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران درباره 
افزایش میادین میوه و تره بار شهر تهران اظهار کرد: برای سال جاری تعهد 
داریم تا ۱۰۰ بازار جدید را کلنگ زنی کنیم. مناطق شــهرداری حدود ۲۲۰ 
زمین را به ســازمان میادین معرفی کردند که آن ها را بررســی کردیم و ۴۰ 
مورد شناسایی شد.وی درباره جزییات کلنگ زنی احداث میادین میوه و تره 
بار در پنجمین شنبه »امید و افتخار« تصریح کرد: مجموعا برای روز شنبه در 
۱۴ نقطه در ۷ منطقه کلنگ زنی احداث میادین میوه و تره بار انجام می شود 
که این مناطق شــامل ۱، ۲، ۴، ۷، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ است؛ بیشترین زمینی که 

تحویل داده شده برای منطقه ۲۲ بوده که ۴ زمین است.

استقرار »اتوبوس  مدرسه« در تهران
 بنا بر اعالم نیاز آموزش و پرورش

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از استقرار اتوبوس های مدرسه بنا 
براعالم نیاز آموزش و پرورش خبر داد.بهرام نكاحی در گفت وگو با ایسنا، در 
مورد راه اندازی اتوبوس های مدرسه، با بیان اینكه در سالهای گذشته همواره 
با آغاز مهرماه و ســال تحصیلی جدید شــاهد بروز ترافیک در معابر شــهر 
تهران هســتیم گفت: این ترافیک بر نحوه خدمت رســانی سرویس مدارس 
نیز تاثیر می گذارد. همچنین با تعدد سرویس های مدارس، موجی از ترافیک 
ایجاد می شــود.وی با بیان اینكه شــرکت واحد اتوبوسرانی به عنوان متولی 
حمل ونقل جمعی در مدیریت شهری، در سال تحصیلی جدید ۲۹ دستگاه 
اتوبوس و مینی بوس را تحت عنوان ســرویس مدرسه مناسب سازی کرده 
اســت، افزود: امیدواریم بار دیگر بتوانیم فرهنگ استفاده از خودروی جمعی 
را فراگیر کنیم.نكاحی افزود: این سرویس ها حسب نیاز آموزش و پرورش در 
نقاطی که اعالم شود، خدمات دهی می کنند که عمدتا خط اتوبوس مدرسه 

در شهرک ها یا مكان هایی که تمرکز مدارس را داریم، راه اندازی می شود.

برگزاری کالس های دانشگاه تهران 
در هفته اول مهر ماه به صورت آنالین

معاونت آموزشــی دانشــگاه تهران در اطالعیه ای اعالم کرد که کالس های 
دانشــگاه تهران از دوم تــا هفتم مهر ماه ۱۴۰۱ به صــورت مجازی برگزار 
می شــود.به گزارش ایلنا، در اطالعیه معاونت آموزشــی دانشگاه تهران آمده 
اســت: »نظر به تعطیالت پیش رو و در اجرای دستورالعمل آموزش ترکیبی 
مصــوب مورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۴۰۱  کلیه کالس های دانشــگاه تهــران در مقاطع 
مختلــف تحصیلی از روز شــنبه دوم مهر ماه الی پنج شــنبه هفتم مهر ماه 
ســال ۱۴۰۱ به صورت الكترونیكی)آنالین( برگزار خواهد شــد. دانشجویان 
 عزیــز و اعضــای محتــرم هیــأت علمی طبق برنامه آموزشــی از ســامانه

 elearn.ut.ac.ir استفاده فرمایند.

اخبار کوتاه
مهر یکبار دیگر با حضور دانش آموزان در مدرسه آغاز شد

سرویس گران، مشکل تازه خانواده های دانش آموزان 

کارشناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هشدار داد

افزایش دمانس طی ۳۰ سال آتی
زوال عقل درمان قطعی ندارد

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای دانش آموزان

واکنش نظام وظیفه عمومی  فراجا به پیشنهاد محدودیت های بیشتر برای مشموالن غایب

اعمال تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از امروز

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: بعد از دو سال 
تحصیلی که مهرماه بدون حضور فیزیكی بچه ها آغاز شد، 
خوشبختانه وضعیت فراگیری کرونا به گونه ای است که از 
آغاز ســال تحصیلی شاهد حضور دانش آموزان در مدارس 
هستیم. اما امسال مشكل تازه ای برای بعضی از خانواده ها 
ســر بر آورده است ؛ اینكه سرویس مدارس به شدت گران 
شده اســت، به گونه ای که عموم خانواده ها قید سرویس 
را زده اند و امیدوارند بتوانند خودشــان دانش آموزان را به 
مدرسه ببرند. چندی پیش رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان 
تهران گفت: یش از کرونا حدد ۲۰۰ هزار دانش آموز با ۲۵ 
هزار خودرو به صورت رســمی از سرویس مدارس استفاده 
می کردند اما برای سرویس مدارس امسال تاکنون ۲۲ هزار 
دانش آموز ثبت نام کردند. در این رابطه خانواده ها می گویند 

که هزینه سرویس مدرسه باالست.
گرانی ســرویس بر اســاس آنچه مســئوالن توضیح داده 
اند به علت افزایش نرخ ســالیانه آن صورت گرفته اســت. 
تشكری هاشــمی رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای 
شــهر تهران در مورد افزایش قیمت این سرویس ها بیش 
از حد توان والدین توضیح داده اســت: هر ساله نرخ کرایه 
سرویس مدارس در شورای شــهر مصوب می شود و برای 
ســالجاری نیز پیش بینی شده به طور متوسط ۲۵ درصد 
نسبت به ســال گذشته افزایش داشته باشیم اما از آنجایی 
که در برخی موارد در سال گذشته افزایشی وجود نداشته، 
مشكالت خاصی در برخی مسیرها وجود دارد و برای سال 
جاری اجازه داده شد تا سرویس مدارس متوسط ۲۵ درصد 

و حداکثر تا 3۵ درصد افزایش نرخ داشته باشند.
این افزایش قیمت البته با مالحظه این امر است که دو سال 

گذشته تقریبا سرویسی وجود نداشته است و آخرین بار که 
والدین هزینه سرویس داده بودند سال تحصیلی ۱3۹۸ – 
۱3۹۹ بود. به این ترتیب به طور منطقی ســه بار افزایش 
ترکیبی به هزینه ســرویس ها افزوده شــده است و عددی 

باال شده است. 
تشكری هاشــمی در پاســخ به انتقاد برخــی والدین مبنی 
براینكه مدارس دوســال تعطیل بوده و مبنای افزایش نرخ 
سرویس مدرسه باید سال۹۹ باشد، با بیان اینكه همانطور 
که هزینه خانوار از جمله خواربار ، بیمه، نرخ ســوخت و... 

در طول ســالهای کرونا افزایش قیمت داشته و این هزینه 
نیز چه مسافر داشــته باشند و چه نداشته باشند به مالک 
خودرو تحمیل شده است، گفت: بنابراین بر مبنای افزایش 
ســال به ســال نرخ کرایه را مشــخص کردیم پس اگر در 
ســالهای کرونایی، مدارس تعطیل بودند، اما هزینه ها برای 
راننده افزایش داشــته است و امسال برمبنای سال ۱۴۰۰، 
رشد ۲۵ درصدی اعمال شده و همشهریان باید بدانند که 
سال ۱۴۰۰ مبنای رشــد ۲۵ درصدی نرخ کرایه سرویس 

مدارس است.

اما این توضیحات فقط بازگو کننده بخشــی از مشــكالت 
ماجرا اســت. واقعیت این اســت که دارنــدگان خودروها 
هم از میزان مبلغی که  قرار اســت بابت سرویس مدارس 
دریافت کنند راضی نیستند و در بسیاری از مناطق تهران 
و شهرســتان ها خودرو برای سرویس وجود ندارد! چند روز 
قبل اســماعیل بیگی، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر 
تهران گفت: از 3۰ درصد هزینه اضافه ای که برای سرویس 
مدارس دریافت می شود، ۱۲ درصد سهم پیمانكار، ۲ درصد 
سهم سازمان تاکسیرانی، ۱ درصد سهم آموزش  و پرورش و 

۱۵ درصد باقی مانده سهم بیمه و مالیات می باشد.
با این اوصاف نشــخص است که هم صاحبان خودرو و هم 
اولیای داشــن آموزان از مبالغ تعیین شــده برای سرویس 
ناراضی باشند. اینكه از سرویس مدارس که چنین مبالغی 
دریافت می شــود به هیچ وجه منطقی نیست و باید گفت 
که نوعی اجحاف در حق خانواده هایی است که با مشكالت 
فراوان اقتصادی دســت و پنجه نــرم می کنند و این گونه 

مشكلی هم به مشكالت آنها افزوده می شود. 
شــاید این انتظار زیادی باشد که به سرویس مدارس یارانه 
تعلق بگیرد ولی این که پیمانكار و ســازمان تاکسیرانی و 
آموزش و پرورش و بیمه و مالیات را بر هزینه های سرویس 
بیفزاییم، نمونه ای است از روش هایی که خانواده ها را دچار 
مشكل می کند.  مجموعه این قبیل مشكل سازی هاست که 
باعث شــده خانواده ها تمایل کمتری به فرزند آوری داشته 
باشند. واقعیت این است که به جای هزینه کردن بیت المال 
بــرای تبلیغ فرزند آوری، جلوی چنین اجحاف هایی گرفته 
شــود، بســیار کارآتر خواهد بود، دریغ که مسئوالن کمتر 

توجهی به این نكات بدیهی دارند.

کارشناس دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت با اشــاره به پیش بینی افزایش شیوع دمانس در 
کشور طی ســال های آتی، گفت: در ایران بیشترین گروه 
جمعیتی را گروه سنی متولدین دهه ۶۰ تشكیل می دهد. 
این گروه ســنی هم تا ۲۰ یا 3۰ ســال آینــده وارد دوره 
ســالمندی می شوند و پیش بینی می شــود که در آینده با 
افزایش شیوع دمانس در کشــور مواجه باشیم.دکتر مریم 
عباســی نژاد در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینكه به 
طور کلی بیماری هــای نورودژنراتیو یا بیماری هایی که در 
آن بافت مغــز تحلیل می رود را دمانــس می نامند، گفت: 
دمانس نیز انواع مختلفی دارد که یكی از شــایع ترین انواع 
آن بیماری آلزایمر اســت. از انواع دیگر دمانس می توان به 
دمانس عروقی )دمانس واســكوالر( یــا ترکیبی از دمانس 
عروقــی و بیماری آلزایمر اشــاره کرد. انواع کمتر شــایع 
دمانس نیز با نام دمانس لویی بادی یا دمانس فرونتوتمپورال 
شناخته می شــود.وی افزود: در بیماری هایی که بافت مغز 
تحلیل می رود، در واقع سلول های مغز در بخش های خاصی 
از مغــز کم کم از بین می روند و ما اصطالحا می گوییم مغز 
کوچک شده یا دچار آتروفی شده است. عالئم دمانس بسته 
به اینكه کدام بخش از مغز بیشتر دچار تحلیل شده باشد،   
متفاوت اســت. عالئم ممكن است شامل مشكالت حافظه، 
مشكل در پردازش فكر، مشكالت کالمی، مشكالت حرکتی 
و یا از دست دادن عملكردهای اجرایی مغز یا کاهش قدرت 

یادگیری را شامل می شود.
او دربــاره علت بروز دمانــس یا زوال عقــل،   اظهار کرد: 
مسیرهای مختلفی ممكن است منجر به بروز دمانس شوند. 
به عنوان مثال علت اصلی بروز دمانس آلزایمر ناشــناخته 
است ولی دیده شده اســت که برخی فاکتورهای ژنتیكی 
در بروز آن تاثیرگذار اســت، اما نه به ایــن معنا که لزوما 

بیماری ارثی است اما برخی ژن های مرتبط با بروز آلزایمر 
شناخته شــده اند. در مطالعات بافت شناســی دیده اند که 
مــواد خاصی در مغز افراد مبتال بــه آلزایمر وجود دارد که 
این مــواد در تحلیل رفتن بافت مغز نقش داشــته اند.وی 
درخصوص دمانس عروقی،   توضیح داد: در دمانس عروقی، 
عروق مغز دچار آســیب می شــوند؛ بنابراین تمامی عوامل 
خطر بیماری های مرتبط با بیماری های قلبی عروقی، مثل 
دیابت و چربی خون با عوامل خطر دمانس عروقی مشترک 
هســتند. نوشــیدن الكل هم یكی از عوامل خطر ابتال به 
دمانس است. یكی از شــایع ترین عالئم دمانس، مشكالت 
حافظه اســت و خیلی وقت ها نیز خود فرد شــاید متوجه 
مشكلش نباشد و اطرافیان او متذکر شوند که مثال سواالت 
تكراری می پرسد یا یک موضوع را چند بار تعریف می کند.

این روانپزشــک مهم ترین فاکتور خطر مرتبط با دمانس را 
افزایش سن دانســت و بیان کرد: مطالعات نشان می دهند 
که در گروه ســنی ســالمندان یعنی افراد باالی ۶۵ سال، 
حدود ۸ درصد افراد به دمانس مبتال می شوند که در کشور 
ما هم تقریبا همین عدد برآورد شده است. با محاسبه کل 
جمعیت سالمند ایران مشخص می شــود که حدود ۸۰۰ 
هزار نفر مبتال به دمانس هســتند اما خیلــی از این افراد 
شــناخته نمی شوند و شــاید تنها یک پنجم عدد یاد شده 
تشخیص داده شوند. به طور کلی دمانس بیماری است که 
سخت و دیرهنگام تشــخیص داده می شود و حتی خیلی 
از پزشــكان و متخصصین هم ممكن است به این بیماری 
توجــه نكنند و به موقع آن را تشــخیص ندهند.وی افرود: 
گاهی اوقات نیز ممكن اســت عالئم دمانس با بیماری های 
روانپزشــكی دیگر اشتباه گرفته شود. گاهی فرد سالمندی 
مراجعه می کند و از اختالل حواس و مشكل تمرکز شكایت 
می کند و از آنجایی کــه پیش تر یكی از نزدیكانش به این 

بیماری مبتال شده است، نگران است که مبادا دچار دمانس 
شده باشد، اما در معاینات و مصاحبه مشخص می شود که 
مشــكل فرد به عنوان مثال افســردگی است که با درمان 
افسردگی، مشكالت او هم برطرف می شود. البته هیچ وقت 
به این فرد نمی گوییم هرگز به دمانس مبتال نمی شود و از 
او می خواهیم تحت نظر باشد. به طور کلی یكی از راه های 
پیشــگیری از بروز دمانس به غیر از اصالح سبک زندگی، 
درمان افسردگی و اضطراب است که می تواند از بروز برخی 

موارد دمانس جلوگیری کند.
این کارشناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشــت، ادامه داد: اولین قدم شناسایی دمانس این است 
که پزشک به فكر باشد و سوال و جواب های استاندارد برای 
ارزیابی حافظه و سایر حوزه های شناختی انجام شود تا قوه 
پردازش و فكر یک نفر را بررسی کرده و عملكرد اجرایی و 
عالی مغز را مورد بررسی قرار دهد. تست ها و مصاحبه های 
بالینی ســاختار یافته توسط روانپزشــكان و متخصصین 
مغز و اعصاب انجام می شــود و به شناسایی بیماران کمک 
می کنــد. در نهایت یک تصویربرداری مغزی مثل ام آر آی 
می تواند به تشخیص نهایی کمک کند. البته تصویربرداری 
به تنهایی نمی تواند به شناسایی بیماری کمک کند و لزوما 
تصویربرداری نرمال و عدم وجود آتروفی در مغز به معنای 
عدم ابتال به دمانس نیســت.وی افزود: از طرفی، گاهی نیز 
در سالمندان ممكن است به دالیل پزشكی و ابتال به سایر 
بیماری ها، فرد دچار اشكاالت شناختی شود. مثال فرد، قند 
یا اوره یا کراتینین باال پیدا کند، یا در زمینه مشكل قلبی و 
عروقی، دچار اختالل سطح هوشیاری شود؛ یعنی فرد بیدار 
اســت ولی در قضاوت و شناخت اطراف خود دچار مشكل 
اســت و حتی ممكن است توهم شــنوایی و بینایی داشته 
باشــد. این یک شــرایط اورژانس است که با برطرف شدن 

مشكل پزشــكی این مشكل شناختی هم برطرف می شود. 
به این وضعیت، »دلیریم« می گویند. گاهی هم افراد مبتال 
به دمانس ممكن اســت همزمــان دلیریم هم پیدا کنند و 

اوضاع شان بدتر شود.
وی افزود: پیش بینی متخصصین و سازمان بهداشت جهانی 
این است که در ۵۰ سال آینده دمانس به یک مشكل مهم 
بهداشــتی در اکثر کشورها تبدیل خواهد شد. در ایران هم 
بیشــترین گروه جمعیتی را گروه سنی متولدین دهه ۶۰ 
تشــكیل می دهد. این گروه ســنی هم تا ۲۰ یا 3۰ سال 
آینده وارد دوره سالمندی می شوند و پیش بینی می شود که 
در آینده با افزایش شــیوع دمانس در کشور مواجه باشیم.

عباســی نژاد با تاکید بر اینكه بیماری های نورودژنراتیو یا 
تحلیل برنده مغز در مجموع درمــان قطعی ندارند، اظهار 
کرد: درمانی کشف نشده که روند زوال عقل را متوقف کند. 
داروهایی برای کنترل عالئم روانپزشــكی و رفتاری، بهبود 
خلق، کند کننده روند بیماری و... وجود دارد، ولی شرایط 
هر بیمار از دیگری متفاوت است. پس از شناسایی دمانس 
هر فرد ممكن اســت شــرایط خاص خود را تجربه کند به 
شكلی که برخی ِسیر پیش رونده بیماری را داشته باشند و 
به سرعت اختالل بلع، ناتوانی در تحرک و... را تجربه کرده 
و به همین دالیل فوت کنند. این سیر می تواند خیلی کوتاه 
مثل پنج ســال یا خیلی طوالنی مثال ۱۵ ســال باشد.وی 
درباره آثار ابتال به کرونا بر تشدید آلزایمر، گفت: کووید۱۹ 
هنوز هم یک بیماری با عوارض و پیامدهای نامعلوم است. 
ممكن است کرونا عوارض عروقی هم در پی داشته باشد، اما 
باید بدانیم اگر کرونا هم رخ نمی داد بازهم در سالیان آینده 
با افزایش شیوع دمانس مواجه می شدیم و اصال امكان پذیر 
هم نیست که مبتالیان دمانس را تک تک بررسی کنیم که 

به دلیل کرونا مبتال شده اند یا خیر؟

یک متخصص تغذیه با اشــاره به مواد غذایی 
سالمی که دانش آموزان در وعده های صبحانه، 
نهار و شــام بهتر اســت مصرف کنند، گفت: 
دانش آمــوزان حتمــا در طــول روز از میان 
وعده های ســالم استفاده کنند و در عین حال 
از ریزه خواری و اســتفاده از مواد غیر ســالم 
خــودداری کنند.دکتر مهدی شــادنوش در 
گفت وگو با ایسنا، درباره تغذیه سالم و مناسب 
دانش آموزان با بازگشــایی مــدارس، گفت: از 
آنجایی که دانش آموزان در ســنین رشد قرار 
دارند، یكی از پایه های بسیار با اهمیت برایشان 
تغذیه مناسب است. والدین توجه داشته باشند 
که فرزندان شان شب هنگام غذایشان را زودتر 
میل کنند؛ به طوری که تا زمان خواب شــان 
یک فاصله ۴۵ دقیقه ای وجود داشــته باشد و 

حتما این موضوع را رعایت کنند. 
ســاعت خواب کــودکان هم حتمــا حداقل 

بین هفت تا هشــت ساعت باشــد.وی افزود: 
دانش آموزان صبح در ســاعتی از خواب بیدار 
شــوند که حتما فرصت برای صبحانه خوردن 
داشــته باشــند. وعده صبحانه اگــر همراه با 
کربوهیدرات های مناسب و نان به اندازه کافی 
باشد، خوب است. در کنار آن از لبنیات خوب 
هم استفاده کنند به ویژه نوشیدن شیر که در 
آغاز یک روز پرانرژی برای دانش آموز بســیار 
می تواند مناسب باشد. اگر مدارس هم برنامه ها 
را بــه گونه ای تدوین کنند که دروســی که با 
محاســبات فكری ســروکار دارد، مانند درس 
ریاضی در ساعات اولیه صبح باشد که در این 
صورت فراگیری دانش آموزان می تواند بیش از 
پیش باشد.   شادنوش ادامه داد: دانش آموزان 

حتمــا در طــول روز از میان وعده اســتفاده 
کننــد. خانواده ها میان وعده های مناســبی را 
در بسته بندی مناسب همراه کودکان بگذارند. 
میان وعده هایی مانند دانه ها و مغزها، خشكبار، 
میوه جــات و... باشــد که این مــواد غذایی را 
بــه عنوان میان وعده در ســاعات تفریح و در 
فواصل کالس ها استفاده کنند. از ریزه خواری 
و اســتفاده از مواد غیر سالم خودداری کنند. 
طبق نظارتی که حوزه های بهداشــت وزارت 
آموزش و پرورش بر مدارس دارد، در بوفه های 
مدارس غذاهای مضر یا موادی که ریزه خواری 
را ترویج کند مانند پفک، چیپس و... نباید در 
مدرسه ارائه شود. اگر هم بود حتما خانواده ها 
به مــدارس تذکر دهند.وی درباره ویژگی های 

غذاهایی که در بوفه مدارس ارائه می شــوند، 
گفت: حوزه ســالمت وزارت آموزش و پرورش 
بسیار فعال است و طبق دستورالعمل هایی که 
در این زمینه صادر کرده است، مواد غذایی را 
که باید در بوفه ها وجود داشته باشد، مشخص 

کرده است. 
بوفه هــای مــدارس از ارائه مــواد غذایی که 
فسادپذیر اســت و نمی توان برای زمان زیادی 
از آن هــا در دمــای معمولی نگهــداری کرد، 
خودداری کند. همچنین ارائه مواد فسادپذیری 
مانند ســس ها یا مواد غذایی که با استفاده از 
سس و سایر مواد فســادپذیر تهیه می شوند، 
در بوفه های مدارس نباید انجام شــود. باید در 
بوفه های مدارس یخچال های مناســب وجود 

داشته باشد و بهداشت را هم رعایت کنند.وی 
با بیان اینكه ساعت نهار دانش آموزان هم نباید 
زیاد به تاخیر افتد و باید حتما وعده ناهار را در 
میانه روز مصرف کنند، گفت: اگر دانش آموزان 
برای وعده ناهار هم در مدرسه حضور داشتند، 
مواد غذایی به همراهشــان باشد که در دمای 
معمولی زود فســاپذیر نباشد. همچنین مواد 
غذایی ســاده بوده و دیرهضم نباشند. چربی 
باال و میزان گوشــت باالیی نداشــته باشند؛ 
چراکه از آنجایی که قرار است در ساعات بعد 
از ظهر هم در مدرســه حضور داشــته باشند، 
هضم شان طول نكشد. در عین حال مدارسی 
که بعد از وعده ناهار هم بــرای دانش آموزان 
کالس برگــزار می کنند، در صورتیكه فرصتی 
حدود ۱۰ دقیقه تا یک ربع را برای استراحت 
دانش آموزان در نظر بگیرند، بسیار ایده آل بوده 

و در آموزش پذیری دانش آموزان موثر است.

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجــا توضیحاتی را درباره 
تعویض کارت های قدیمی ســربازی ارائه کرد.ســردار تقی 
مهــری رییس نظام وظیفه عمومی فراجــا در گفت و گو با 
خبرنگار ایلنا با بیان اینكه سه میلیون مشمول غایب داریم 
گفت: از کل مشموالن تنها ۱۴ درصد افرادی هستند که به 
سربازی نیامده اند و ۸۵ درصد به سربازی آمده اند و وضعیت 
خدمت آن ها هم تعیین تكلیف شــده اند این ۱۴ درصد هم 
حدود 3 میلیون نفر را شــامل می شــوند.وی ادامه داد: در 
حال حاضر محدودیت هایی مانندعدم پرداخت تســهیالت 
بانكی به مشموالن غایب نیز وجود دارد اما مشموالن غایب 
یک ســری خدمات را مانند یارانــه و… دریافت می کنند.

رییس نظام وظیفه عمومی فراجا درباره برخی پیشــنهادات 
مبنی بر ایجاد محدودیت های بیشتر برای مشموالن غایب 

خاطرنشان کرد: پیشــنهادات زیادی مطرح می شود. ما در 
سازمان وظیفه عمومی تابع مقررات و قوانینی هستیم که به 
ما ابالغ می شــود. شاید این عدد سه میلیون که درخصوص 
مشموالن غایب مطرح می شود همه شان هم غایب نباشند و 
باید پاالیش دقیق صورت بگیرد. وی ادامه داد: ممكن است 
کسی کارت خدمت قدیمی دارد و هنوز برای تعویض کارت 
قدیمی و دریافت کارت هوشــمند اقدام نكرده باشــد وقتی 
این افراد مراجعه کنند برای ما مشخص می شود و پاالیشی 
صــورت می گیرد. افــرادی کــه دارای کارت پایان خدمت 
قدیمی یا کاغذی هستند اگر برای هوشمندسازی اقدام کنند 
قطعا از این آمار که ما در حال حاضر داریم کمتر می شــود.
رییس نظام وظیفه عمومی فراجا خاطرنشــان کرد: از سال 
۹۰ قانون مشــخص کرد تمام کارت ها تجمیع شده و وسط 

سازمان وظیفه عمومی صادر شود و این اقدام از همان سال 
در حال اجرا است.سردار مهری تصریح کرد: در حال حاضر 
تعدادی از افراد همچنان دارای کارت های قدیمی هستند و 
این افراد هم باید برای هوشــمند کردن کارت هایشان اقدام 
کنند. گاهگاهی ما با این مواجه هستیم که افرادی که دارای 
کارت های قدیمی هستند به ما مراجعه می کنند هیچ منعی 
هم بــرای این افراد وجود نــدارد، می توانند به پلیس +۱۰ 
مراجعه کرده و از طریق یگان مربوطه صحت سنجی می شود 

و اگر تایید شود برای آن ها کارت صادر می شود.
وی در پاســخ به این سوال که آماری از کارت های تعویض 
نشــده دارید، ادامه داد: تعداد این افراد به نسبت سال های 
گذشته کم شده است چراکه از سال ۹۰ برای همه سربازان 
کارت هوشمند صادر می شود افرادی که تا پیش از سال ۹۰ 

کارت دریافــت کرده اند مراجعه می کنند و به آن ها خدمات 
داده می شــود. رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا درباره 
سربازان فراری تصریح کرد: تعداد سربازان فراری کم است. 
سازمان قضایی نیروهای مسلح برای این افراد تخفیفات ویژه 
نیز در نظر گرفته اند و این موارد از سوی ستاد کل نیز مطرح 
شــده است.سردار مهری خاطرنشــان کرد: سربازان فراری 
که قصد دارند برای ادامه خدمت ســربازی اقدام کنند هیچ 
محدودیتی برای آن ها نیست و قطعا فرماندهان تعامل را با 
این افراد دارند و همچنین ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
بــا این افراد تعامل دارند و چندین بار هم ســازمان قضایی 
در مصاحبه هایــی این را اعالم کرده اند که با ســاده ترین و 
ســهل ترین روش این افراد را دوباره به خدمت سربازی باز 

می گردانند.

برابر مصوبه شــورای ترافیک تهران از اول مهر ماه ساعت 
اجــرای طرح ترافیک تغییر کرده و بــا توجه به اینكه اول 
مهرماه روز جمعه بود، اجرای ســاعات جدید طرح از امروز 
دوم مهرماه اعمال می شــود.به گزارش ایسنا، برابر مصوبه 
شورای ترافیک از ابتدای مهرماه تغییراتی در ساعت اجرای 
طرح ترافیک انجام شــده است بگونه ای که بر این اساس، 
ســاعت آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه ۶ و 
نیم صبح و ســاعت پایانی آن نیز ۱۸ خواهد بود. همچنین 
ســاعت اجرای طرح ترافیک در پنجشنبه ها از ساعت ۶ و 

نیم تا ۱3 است.

همچنین هزینه تردد خودروها بدون رزرو طرح ترافیک در 
محدوده مبلغ ۹۸ هزار و ۸۵۰ تومان اســت و خودروهای 
پــالک تهران نیز در محدوده کنترل آلودگی هوا ســهمیه 
تردد ۲۰ روز در فصل را دارند و همچنین تردد روزانه مجاز 
خودروهای پالک شهرستان در محدوده کنترل آلودگی هوا 
۱۵ روز در هر فصل است.به گزارش ایسنا، براساس مصوبه 
شورای شهر برای ساکنان محدوده طرح ترافیک که ملک 
شــان را در دفاتر خدمات الكترونیک شهرداری تهران ثبت 
کرده باشند، یک خروج  قبل از ساعت ۹ صبح و یک ورود 

بعد از ساعت ۱۶ رایگان محاسبه می شود.


