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۷ فوتی و ۳۰۹ بیمار جدید
بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، طی یک شبانه روز 
هفت بیمار مبتال به کووید- ۱۹ در کشور جان خود را از دست داده اند.به گزارش 
ایســنا، بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از روز 4 
مهرماه  تا روز ۵ مهرماه ۱4۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳۰۹ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشــور شناسایی و ۱۰۶ نفر از آنها بستری 
شدند.مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵4۷ هزار و ۷۰۶ نفر 
رسید.متاســفانه در طول ۲4 ساعت ، هفت بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱44 هزار و 
4۰۹  نفر رسید.خوشــبختانه تا روز ۵ مهرماه ۷ میلیون و ۳۲4 هزار و ۷4۲ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند. ۱۶۸ نفر از بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قــرار دارند. تا روز ۵ مهرماه ۵4 میلیون و ۷۸ هزار و 4۱4  آزمایش تشــخیص 
کووید-۱۹ در کشــور انجام شده است.تا روز ۵ مهرماه ۶۵ میلیون و ۷۹ هزار و 
۹۱۷ نفــر دوز اول، ۵۸ میلیون و 4۷۸ هزار و ۶۹۷ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و 
۲۰۱ هزار و ۹۳۷ نفر، دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵4 میلیون و ۷۶۰ هزار و ۵۵۱ دوز رسید.

ثبت بیش از ۲۵۷ هزار تولد و ۱۰۱ هزار فوتی 
در بهار امسال

بر پایه آمار ثبت احوال کشــور نرخ والدت در سه ماهه نخست سال جاری ۲۵۷ 
هزارو ۶4۷ مورد در کشور ثبت شده که در همین مدت نیز تعداد فوتی های ثبت 
شــده ۱۰۱هزار و ۳۹۳ مورد بوده است.به گزارش ایسنا، از مجموع ۲۵۷ هزارو 
۶4۷ والدت ثبت شــده در بهار سال جاری در کشور ۹۱هزارو ۳۸۹ والدت برای 
فروردین ماه، ۸۲هزارو ۳۶۲ والدت برای اردیبهشت ماه و ۸۳هزارو ۸۹۶ والدت 
برای خردادماه به ثبت رسیده است.از مجموع والدت های ثبت شده در سه ماهه 
نخست سال ۱4۰۱ در کشور به ترتیب استان تهران با ۳۲ هزارو ۸۷۰ نفر، استان 
خراســان رضوی با ۲۵ هزارو ۱۱۰ نفر و استان سیستان و بلوچستان با ۲۱ هزار 
و ۲۲۶ نفر در رتبه های اول تا سوم بیشترین تعداد والدت در بهار سال جاری در 
بین استانها قرار گرفته اند.همچنین استان های سمنان با یکهزارو ۶۵۳ نفر، ایالم 
با یکهزارو ۷۸۶ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۲ هزارو 4۵۵ تولد به ترتیب در کل 
والدت های بهار ســال جاری رتبه کمترین والدت در کشور را به خود اختصاص 
داده اند.به گزارش ایسنا، همچنین از کل ۱۰۱ هزارو ۳۹۳ فوت ثبت شده در بهار 
سال جاری در کشور ۳۶هزارو ۳۸ فوتی برای فروردین ماه، ۳۱هزارو ۱۷۲ مورد 
فوتی برای اردیبهشــت ماه و ۳4هزارو ۱۸۳ فوتی برای خردادماه به ثبت رسیده 
است.بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور، از مجموع 
فوت های ثبت شده در فصل بهار سال جاری در کشور، استان تهران با ۱۵ هزار 
و ۵۱۲ فوت، اســتان خراسان رضوی با ۸ هزارو ۲۹۰ فوت و استان اصفهان با ۶ 
هزارو 4۵۱ فوت به ترتیب باالترین میزان فوت در کشور را به خود اختصاص داده 
اند.در بهار سال جاری همچنین در سه استان ایالم با ۶۶۷ فوت، استان کهگیلویه 
وبویراحمد با ۷۷۰ فوت و اســتان سمنان با ۸۷۳ فوت به ترتیب کمترین میزان 

میزان فوتی در کشور به ثبت رسیده است.

صدور احکام رتبه بندی معلمان در مهرماه 
وزیــر آموزش و پرورش از صدور احــکام رتبه بندی معلمان در مهرماه خبر داد.

یوسف نوری، در حاشیه افتتاح مدرسه ۱۲ کالسه برکت آبادان برگزار شد، با اشاره 
به صدور احکام رتبه بندی معلمان از مهرماه اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، احکام رتبه بندی همکارانی که تاکنون بارگذاری مدارک خود در 
ســامانه رتبه بندی را تکمیل کرده باشند، در مهرماه صادر خواهد شد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان، وی با بیان اینکه توزیع 
تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم از هفته آینده آغاز خواهد شــد، افزود: 
ابالغ اعتبار تغذیه رایگان دانش آموزی انجام گرفته است و هفته آتی روند توزیع 
آن به صورت دو روز در هفته آغاز می شود و اولویت با دانش آموزان مناطق محروم 
خواهد بود و برای این امر تاکنون یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص 
یافته اســت .وزیر آموزش و پرورش در خصوص جذب نیروی انسانی گفت: یکی 
راهبردهای آموزش و پرورش تامین نیروی انســانی از طریق دانشگاه های جامع 
کشور است .نوری با بیان اینکه مسئله نیروی انسانی و تامین نیروی های تحولی در 
آموزش و پرورش یک برنامه اولویت دار است، خاطرنشان کرد: احیای تربیت معلم 
دو ساله برای تامین نیروی انسانی مناطق مرزی، عشایری و روستایی، استفاده از 
ظرفیت دانشــگاه های جامع به صورت دو در سه و سه به اضافه یک و همچنین 
استفاده از تربیت شدگان دانشگاه های برتر در قالب اعطای بورس معلمی، از جمله 
مهمترین برنامه های مجموعه تعلیم و تربیت کشــور در راستای ارتقای شاخص 
نیروی انسانی است.نوری ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های آموزش و پرورش در 
حوزه نیروی انسانی توجه به جذب نیرو بر اساس پنجره جمعیتی است و تامین 
نیروی انســانی ماندگار، توانمند، تحولی و بر مدار سند تحول بنیادین است.وزیر 
آموزش و پرورش در پایان گفت: در بحث دانش آموزان اتباع نیز در سال گذشته 
بالغ بر ۵۶۰ هزار دانش آموز تحت پوشش خدمات آموزشی تربیتی قرار داشتند و 
امسال نیز دانش آموزانی که دارای تاییدیه هستند بدون هیچ مشکلی در مدارس 

ثبت نام شدند و در حال دریافت خدمت هستند.

افزایش دما تا پایان هفته
بر اســاس اعالم اداره کل هواشناسی اســتان تهران، وضعیت جوی این استان 
آســمانی صاف تا کمی ابری و وزش باد شــدید و خیزش موقــت گرد و خاک 
پیش بینی می شــود.به گزارش ایســنا، بر اســاس بررســی داده ها و نقشه های 
پیش یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان تهران طی چند روز آینده، آسمانی 
صــاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شــود.روزهای جمعه 
و شــنبه )۸ و۹ مهرماه( به ویژه در غرب و نیمه جنوبی اســتان دربعضی ساعات 
وزش باد شدید و در مناطق مستعد همراه با خیزش موقتی گردوخاک و کاهش 
نســبی کیفیت هوا و دید افقی مورد انتظار است.از بعدازظهر شنبه )۹ مهرماه( 
در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان افزایش ابر گاهی همراه با رگبار پراکنده 
باران پیش بینی می شــود.تا پایان هفته جاری افزایش نسبی دما و در روز شنبه 
کاهش دما خواهیم داشــت. آسمان تهران امروز)۶ مهرماه( صاف و گاهی وزش 
باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۳ درجه ســانتیگراد و طی  چهارشنبه 
)۷ مهرماه( صاف و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای۳4 درجه 

سانتیگراد پیش بینی می شود.

هالل احمر به بیماران نیازمند
 تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام می دهد

رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر از ابالغ شیوه نامه اجرایی اعطای 
تســهیالت وام قرض الحسنه به بیماران نیازمند خبر داد و جزئیات آن را تشریح 
کرد.به گزارش ایســنا، وحید ســلیمی در این باره گفت: با توجه به پیگیری های 
صورت گرفته مبنی بر اعطای وام قرض الحســنه به بیماران نیازمند از این پس 
و در فاز اول، صد میلیارد تومان وام قرض الحســنه در شعب بانک قرض الحسنه 
مهر استان ها ارائه خواهد شد.رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر با بیان 
اینکه این وام با ارائه مدارک الزم از سوی سازمان داوطلبان ارائه می شود، اضافه 
کــرد:  اعطای وام به بیماران نیازمند تا ســقف ۵۰ میلیون تومان، کارمزد چهار 
درصد و در اقساط ۳۶ ماهه خواهد بود.بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هالل احمر، سلیمی اضافه کرد:  ســازمان داوطلبان درنظر دارد تسهیالت ۱۰۰ 
میلیارد تومان وام دیگر از طریق بانک رســالت ارائه دهد که شرایط اعطای وام 

متعاقبا اعالم خواهد شد.

انتقال۱۱ هزار بی خانمان از منطقه یک به مددسراها 
شهردار منطقه یک گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر از افراد بی خانمان در سطح منطقه  
یک در ۱۰ ماه گذشته جذب و با انتقال به مددسرا و گرمخانه ها ساماندهی شده 
اند. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمیدرضا حاجوی گفت: از 
ســال گذشته تاکنون بیش از ۸ هزار گشت در منطقه جهت جذب و ساماندهی 
کارتن خواب ها و بی خانمان ها انجام شــده است.او تصریح کرد:بیشترین محل 
تجمع این افراد اطراف رودخانه مقصود بیک، بلوار صبا، جنب مترو، بازار تجریش 
و...اســت که هر روز دو گشت جمع آوری افراد کارتن خواب با همکاری سازمان 
خدمات اجتماعی شــهرداری تهران انجام می شــود.حاجوی در خصوص نحوه 
ساماندهی این افراد افزود: هر منطقه دارای یک مددسرا و گرمخانه است که افراد 
به آنجا منتقل می شوند که گرمخانه منطقه یک در محله ازگل است و افراد مازاد 

مناطق به گرمخانه های سایر مناطق منتقل می شوند.

اخبار کوتاه
با وجود فیلترینگ شبکه های اجتماعی و اختالل اینترنت در ایران

نام مهسا امینی چگونه در شبکه های اجتماعی ترند شد؟

پاندمی کرونا؛ در مرحله نسبی کنترل

احتمال بروز واریانت های جدید صفر نیست

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا تشریح کرد

نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان در کنکور

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اعالم کرد

گالیه پزشکان خانواده از پرداختی  بیمه ها 

اجرای ۲ ساعت » درس تربیت بدنی « در تمام مدارس الزامی  شد

گروهاجتماعی-هدیهگلمحمدی: هشــتگ مهســا 
امینی، رکورد تاریخ توئیتر را شکست؛ آن هم در شرایطی 
که توئیتر در ایران فیلتر است و شبکه های اجتماعی هم در 

جریان اعتراضات اخیر، فیلتر و دچار اختالل بودند. 
هشتگ مهسا امینی روز دوشنبه چهارم مهر، با صد میلیون 
توئیت و بازتوئیت، طی ۱۱ روز در بین پنج هشتگ تاریخ 
توییتر قرار گرفت؛ هرچند تا چهارشــنبه از مرز صد و پنج 
میلیون توئیت هم گذشــت. این رکورد در ایران در اختیار 
هشتگ »اعدام نکنید« بود که ســال ۱۳۹۹ ترند جهانی 
شــده بود. پس از مرگ جرج فلوید توسط پلیس آمریکا، 
هشــتگ »بلک الیوز متر« یکی از بیشترین هشتگ هایی 
بود کــه در توییتر در جهان مورد اســتفاده قرار گرفت و 
در دو هفتــه به 4۸ میلیون رســید یعنــی کمتر از نصف 

هشتگ های مهسا امینی.
واکنش های مــردم ایران به جان باختن مهســا امینی در 
دیگر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هم بسیار گسترده 
است، اما ترند شدن در توئیتر از این جهت اهمیت مضاعف 
دارد که توجه افــکار عمومی جهان را نیز به موضوع جلب 
می کند. از ســوی دیگر، بســیاری از ایرانیان به زبان های 
فارســی و انگلیسی، هشــتگ مهســا امینی را زیر پست 
اینستاگرامی ســلبریتی های جهان قرار دادند تا توجه آنها 

را به آنچه در ایران می گذرد جلب کنند.
 این هشتگ ها موجب شــد تعداد کامنتهای زیر پستهای 
چهره های مطرح ورزشــی و هنری جهان به حدی افزایش 
یابــد که توجــه آنها را به خود جلب کنــد و حتی در زیر 
برخی پستها و در بین کامنتها، گفتگوهایی بین برخی غیر 
فارسی زبانان که نمی دانستند ماجرا از چه قرار است ایجاد 

شــد و دیگران، به افرادی که نمی دانســتند می گفتند که 
ماجرا از چه قرار است. بدین ترتیب اینستاگرام هم به یکی 
شبکه های اجتماعی تبدیل شد که نام مهسا امینی در آن 
ترند شــد. در تیک تاک هم نام مهسا امینی بارها و بارها 
تکرار شد. حاصل این تکرارها و ترند شدن نام مهسا امینی 
در توئیتر و اینســتاگرام و تیک تــاک، اظهارنظر و موضع 
گیری برخی سلبریتی های دنیای هنر و ورزش درباره مهسا 

امینی بود؛ از آنجلینا جولی تا پائولو مالدینی و ...
ایــن اتفاق در شــرایطی کــه همانند برخــی اعتراضات 
مردمی در گذشته، اینترنت تلفن های همراه قطع بود و این 

بار شــبکه های اجتماعی هم فیلتر شده بودند، قابل توجه 
بود.  در اعتراضات گذشــته، اینترنت قطع شده بود اما این 
بار فیلترینگ به واتساپ و اینستاگرام هم رسید تا با توجه 
به فیلتر بودن توئیتر و تلگرام، عمال هیچ شــبکه اجتماعی 
برای فعالیت آزادانه و بدون فیلترینگ وجود نداشته باشد. 
با این حال، هم ایرانیان داخــل ایران با وجود فیلترینگ، 
بارها نام مهســا امینی را در شــبکه های اجتماعی تکرار 
کردند و هم ایرانیان خارج از کشور، بی تفاوت نماندند و در 
ترند کردن نام مهسا امینی در توئیتر و اینستاگرام و تیک 

تاک، نقش مهمی ایفا کردند.

بعد از اعتراضات به مرگ مهســا امینی و گشت ارشاد در 
هفته گذشــته عالوه بر اینستاگرام و واتس اپ؛ گوگل پلی، 
اپ استور، لینکدین، سایت اینترنت ماهواره ای استارلینک 
و بازی کلش اوکلنز هم مسدود و فیلتر شدند. نت بالکس، 
این اختالل را بزرگ ترین اختالل در اینترنت ایران از سال 
۲۰۱۹ توصیف کرده اســت. قطع اینترنــت و فیلترینگ 
شبکه های اجتماعی، آسیب فراوانی هم به کسب و کارهای 
مردم وارد کرده است. نت بالکس، سازمان غیردولتی ناظر 
بر اینترنت در جهان خســارت ناشی از قطعی اینترنت در 
ایــران را حدود ۱.۵ میلیون دالر برای هر ســاعت برآورد 

می کند. 
براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، ۱۱ میلیون 
نفر از طریق شــبکه های مجازی کسب درآمد می کنند که 
حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام 

در حال کسب درآمد هستند.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، در 
آخرین روز شــهریورماه، گفته بود پهنای باند کاهش پیدا 
نکرده و فقــط در روزهای اخیر در برخــی نقاط و برخی 
ســاعات محدودیت های مقطعی وجود داشته که برطرف 
شده است و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از 

منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد. 
پیــش از آن از قول وزیر ارتباطات اعالم شــده بود گاهی 
اوقات به دلیل مسائلی، تصمیماتی برای محدودیت اتخاذ 
می شــود و شاید محدودیتهایی بر اینترنت اعمال شود که 
این نقل قول تکذیب شد اما در عمل، شبکه های اجتماعی 
به طور کلی فیلتر شــد و اینترنت تلفن های همراه نیز در 

اغلب ساعات شبانه روز ده روز اخیر قطع بودند.

یک اپیدمیولوژیست با اشــاره به آخرین وضعیت کرونا در 
دنیا و ایران، گفت: چشــم اندازهایی از رو به افول گذاشتن 
اپیدمی می بینیــم، اما معنایش این نیســت که در روزها و 
هفته های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.دکتر حمید 
سوری در گفت وگو با ایســنا، درباره برخی اظهارات مبنی 
بر پایان پاندمی کرونا، گفت: چشــم اندازهایی از رو به افول 
گذاشتن اپیدمی می بینیم؛ چراکه پیک اُمیکرون کوتاه ترین 
و کم بارتریــن پیک موجود از ابتــدای پاندمی تاکنون بوده 
است، اما معنایش این نیست که در روزها و هفته های پیش 
رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.وی افزود: اساس خاموشی 
اپیدمی و شــاخصی که در آن مهم اســت، به ابتال مرتبط 
اســت، نه بستری و مرگ. بنابراین کاهش مرگ یا بستری، 
عمدتا به ماهیت و شدت عامل بیماری زای ویروس بستگی 
دارد. ممکن است اکنون ویروس در شرایطی قرار گرفته که 
شدت کشندگی و بیماری زایی اش کم شده است. در نتیجه 
ویــروس دارد در جامعه می چرخد، اما تعداد مرگ هایی که 
به جامعه بشــری تحمیل می کند، کمتر است.سوری ادامه 
داد: بر اساس این سناریو ممکن است دیگر خیزش مرگ ها 
را مانند آنچه در واریانت دلتا دیدیم، نداشــته باشــیم، اما 
احتمال آن صفر نیست؛ چراکه اکنون ویروس است که دارد 
الگوی پاندمی را برای کشورها تعریف می کند و جهش های 
آن هم ممکن اســت هر لحظه و هر روز اتفاق بیفتد.  وی 
با بیان اینکه در حال حاضر جامعه بشــری هنوز خیلی در 

برابر ویروس کووید۱۹ مسلح نیست، گفت: زیرا هم جمعیت 
حساس دنیا افزایش یافته و واکسن ها دیگر اثربخشی قبل 
را نداشــته و ایمنی زایی الزم را ایجاد نمی کنند و در عین 
حال رعایت پروتکل ها هم تقریبا به صفر رســیده اســت.
سوری ادامه داد: در نتیجه این شرایط بازیگر اصلی، ویروس 
است. حال اگر همین شــرایط را ادامه دهد، پاندمی حالت 
آندمیک به خودش می گیرد و حالت بومی به خودش گرفته 
و عمدتــا هم گروه هــای پرخطر را آلــوده می کند. در این 
صورت رفتار منطقی مدیریت اپیدمی این است که گروه های 
پرخطــر را در اولویت قرار داده و با برنامه ریزی برایشــان 
پروتکل های خاص تعریف کنیم؛ اعم از واکسیناسیون، عدم 
حضورشــان در محیط های آلوده و ... در عین حال احتمال 
دیگر هم این است که مجددا ویروس یک جهش و واریانت 
نگران کننده ای داشته باشد و در نتیجه دوباره شاهد خیزش 
بیماری باشیم.وی گفت: در این شرایط الزمه رفتار در نظام 
ســالمت آمادگی کامل، هوشــیاری و پرهیز از پاک شدن 
مساله باید باشد. نباید فکر کنیم که پاندمی کووید۱۹ خاتمه 
یافته اســت. امیدواری هایی در این باره وجود دارد، اما این 
امیدواری ها بسیار شکننده و متزلزل است و هیچ تضمینی 

برای ادامه وضعیت موجود وجود ندارد.
وی افزود: باید توجه کرد که برای رسیدن به مرحله خاموشی 
اپیدمی، ابتدا پاندمی باید کنترل شود. اکنون به نظر می آید 
که پاندمی حالت کنترل پیدا کرده و نوسانات جزئی در آن 

می بینیم. مرحله بعد مرحله حذف پاندمی است که در این 
مرحله باید تعداد افراد مثبت حســاس مان به گونه ای باشد 
که بعد از گذشــت یک دوره بیماری،  مورد مثبت جدیدی 
نداشته باشیم یا اینکه شانس انتقال از فرد مبتال به فرد دیگر 
کاهش یافته و کوچکتر از یک شود. مرحله بعد هم مرحله 
ریشه کنی اســت که در این مرحله باید حداقل دو دوره از 
بیماری بگذرد و مورد جدیدی نداشــته باشیم. مرحله آخر 
که مرحله خاموشی است؛ یعنی اینکه دوره بعد از پاندمی را 
هم رصد کرده و مطمئن باشیم که گردش ویروس متوقف 
شــده اســت که هنوز تا این مرحله فاصله داریم.سوری با 
بیان اینکه اکنون در مرحله نســبی کنترل پاندمی هستیم، 
گفت: رفتار جامعه بشــری در برابر کووید۱۹ انفعالی است 
و اگر در ویروس جهشــی اتفاق بیفتد، ممکن است مجددا 
شاهد مشــکالت جدی باشیم. ضمن اینکه باید توجه کرد 
که درست است که تجربه پاندمی های قبلی نشان می دهد 
که عمر پاندمی ها ممکن اســت بین سه تا پنج سال باشد، 
اما این هم شــرط کافی و الزمی برای این نیست که تصور 
کنیم حدود سه سال از پاندمی کرونا گذشته و قطعا خاتمه 
می یابد. زیرا پاندمی کرونا، مربــوط به یک بیماری نوپدید 
اســت و الگوی تغییــرات بیولوژیک ویــروس کووید۱۹ با 
پاندمی های قبلی خیلی متفاوت است که بسیاری از زوایای 
آن همچنان برای ما ناشناخته است.این اپیدمیولوژیست در 
بــاره وضعیت کرونا در ایران نیز گفت: وضعیت ایران هم از 

همین الگوی جهانی تبعیت می کند که کنترل نسبی و در 
عین حال نوســانات جزئی و فــراز و فرودهایی وجود دارد. 
این نشــان می دهد که وضعیت نه می تواند به این صورت 
ادامــه یابد و نه می توان اطمینان داشــت که روند باز هم 
کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات جزیی مستمری که وجود 
دارد برای زمانی است که تعادلی بین رفتار عامل بیماری زا 
با رفتار میزبان که انسان اســت، وجود دارد. هر زمان این 
تعادل بهم بخورد ممکن است مجددا خیزش داشته باشیم.

سوری گفت: اکنون توصیه اصلی من به سیستم بهداشتی و 
درمانی کشور است. برخالف توده مردم که وضعیت را عادی 
و تمام شــده تصور می کنند، سیســتم بهداشتی و درمانی 

نباید دچار این خطا شوند. 
بایــد تمام مولفه هــای مربوط به آمادگــی از جمله به روز 
کردن پروتکل ها، اقدامات مورد نیاز ســاختاری و سیستم 
جمع آوری و تحلیل اطالعات و... را داشــته باشــند. نباید 
دوباره به خواب زمســتانی بروند. زیرا این خواب زمستانی 
در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به اندازه کافی به ما لطمه زد. 
باید از کووید۱۹ درس گرفت، نه اینکه مانند زمان ســارس 
و مرس که از آنها درس نگرفتیم عمل شود. بحث آمادگی 
ســاختاری و مدیریتی، اجرایی و تجهیزاتی باید مهم تلقی 
شود و از طرفی تیم های واکنش سریع هم حضور مستمری 
داشته باشند تا اگر طغیانی در جایی رخ داد، بالفاصله آن را 

خاموش کنند تا گسترش نیابد.

رئیس ســازمان وظیفــه عمومی فراجا نحوه درخواســت 
معافیــت تحصیلــی برای مشــموالن پذیرفته شــده در 

دانشگاه ها را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، ســردار تقی مهری درباره آن دسته از 
مشــموالن ســربازی که امســال در کنکور پذیرفته شده 
و قصد ورود به دانشــگاه را دارند، گفت: براســاس قانون 
کسانی که به سن ۱۸ سال می رسند باید نسبت به تعیین 
تکلیف وضعیت ســربازی خود اقدام کنند و بر این اساس 
این افراد یا باید به خدمت ســربازی بروند، یا اگر مشمول 
انواع معافیت هستند از آن استفاده کرده و کارت معافیت 
دریافــت کنند. قانون به این افــراد همچنین فرصت داده 

که ادامه تحصیل دهند و در همین راســتا کسانی که در 
دانشگاه قبول شــوند می توانند تا مقطع دکترا به تحصیل 
خــود ادامــه داده و در واقع از معافیــت موقت تحصیلی 
بهره مند شوند. البته این افراد باید به سال های مجاز برای 
تحصیــل در هر مقطع تحصیلی و دیگــر مقررات مربوطه 

توجه کافی را داشته باشند.
وی درباره مشموالنی که اقدام به اخذ مدرک دیپلم کرده  
و قصد ادامــه تحصیل ندارند نیز گفت: همانطور که گفتم 
سن اعزام به سربازی ۱۸ سالگی است، بنابراین کسانی که 
قصــد ادامه تحصیل ندارند باید ظرف حداکثر ۱۲ ماه پس 
از دریافت دیپلم برگه اعزام به خدمت ســربازی را دریافت 

کنند در غیر این صورت وارد غیبت می شوند.رئیس سازمان 
وظیفه عمومی فراجا افزود: افرادی که امسال دیپلم گرفتند 
تا پایان شهریور سال ۱4۰۲ فرصت دارند که تحصیل و در 
کنکور شــرکت کنند اما کسانی که در سال ۱4۰۰ دیپلم 
گرفته و امســال هم در کنکور قبول نشــدند باید خدمت 

سربازی خود را تعیین و تکلیف کنند.
مهری درباره نحوه درخواست معافیت تحصیلی از سازمان 
وظیفه عمومی نیز گفــت:  تمام افرادی که در کنکور قبول 
شــده اند می توانند در خواســت معافیــت تحصیلی را به 
 صورت اینترنتی از طریق ســامانه ســخا یا نرم افزار پلیس
 من ثبت کنند، این درخواســت بررسی شده و در نهایت 

به صورت خودکار و ســامانه ای از ســوی سازمان وظیفه 
عمومی فراجا به دانشگاه مربوطه ارسال می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره افرادی که امکان 
دسترســی به این دو سامانه برایشــان فراهم نیست، هم 
 گفت:  افرادی که نمی توانند از طریق نرم افزار پلیس من یا
 ســایت ســخا درخواســت تحصیلی خود را ثبت کنند 
می تواننــد به دفاتر پلیــس +۱۰ مراجعه کننــد و از این 
طریق درخواســت خود را ثبــت کنند.مهری همچنین به 
تمامی مشــموالن سربازی توصیه کرد که نسبت به تعیین 
تکلیف وضعیت ســربازی خود پیــش از آنکه وارد غیبت 

شوند، اقدام کنند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه 
برای اجرای برنامه پزشــک خانواده بایــد هزینه خدمات 
به شــکل واقعی برآورد شــود، گفت: در دو استان فارس و 
مازندران سال هاست که پزشکی خانواده در حال اجرا است 
اما می بینیم که مشکالت زیادی وجود دارد و پزشکانی که 
در پزشکی خانواده ارائه خدمت می کنند همگی گالیه هایی 
دارنــد که ناشــی از نحــوه و میزان پرداخت اســت که با 
واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد.دکتر علی ســاالریان 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه راه حل برطرف شــدن 
مشکالت بهداشــتی و درمانی در کشــور استقرار پزشک 
خانواده و نظام ارجاع اســت،  گفت: این کار باعث می شود 
دسترسی و عدالت بهتری برای دسترسی مردم به خدمات 
ســالمت ایجاد شود و در نهایت میزان هزینه های دولت در 

عرصه های درمانی کاهش یابد. 
به عنوان مثال بیماری افراد زودتر توســط پزشک خانواده 
کشف می شــود تا قبل از اینکه با گرید باال )بیماری پیش 
رفته( مراجعه کننــد، تحت درمان قرار گیرند. با این اتفاق 
امید به زندگی مردم افزایــش یافته و در عین حال میزان 
هزینه افراد و دولت برای سالمت کاهش می یابد.وی افزود: 
مانند هــر چیز بزرگی، این اتفاق بزرگ هم مســتلزم این 

است که هزینه ها و انرژی الزم گذاشته شود. اینکه بگوییم 
می خواهیم پزشــکی خانواده و نظام ارجاع داشــته باشیم، 
خیلی خوب اســت اما به صرف گفتِن تنها، این اقدام انجام 
نمی شــود. در ابتدا باید پایه های کار انجام شود.او ادامه داد: 
در دو اســتان فارس و مازندران ســال ها است که پزشکی 
خانواده در حال اجرا است، اما می بینیم که مشکالت زیادی 
وجود دارد و پزشــکانی که در پزشکی خانواده ارائه خدمت 
می کنند و مراقبین سالمت و ماماها همگی گالیه دارند که 
همه این گالیه ها ناشی از نحوه و میزان پرداخت است که با 
واقعیت های اقتصادی روز همخوانی ندارد و سبب نارضایتی 
پزشکان می شــود که یا مهاجرت کنند یا به سایر مشاغلی 
روی آورند که بازده مالی بیشتری دارد.ساالریان تاکید کرد: 
اگر طبق گفته های مســئولین وزارت بهداشــت قرار است 
پزشک خانواده اجرا شــود، باید هزینه هایش هم پرداخت 
شود و هزینه خدمات سالمت به صورت واقعی برآورد شود 
نه این چیزی که االن بیمه ها دارند پرداخت می کنند. میزان 

مانده درآمدی یک پزشــک خانواده شهری در مازندران و 
فارس به حدی در ســال های اخیر پایین بوده است که نه 
تنها پزشکان بیشــتری به طرح نپیوستند،  بلکه روز به روز 
همان موارد قبلی هم مثل برف دارد آب می شــود؛ بنابراین 
نکته مهم و اساســی این است که دولت هزینه الزم را برای 
پزشک خانواده متقبل شــود.  اگر بخواهند الگوی فارس و 
مازندران در ســایر استان ها اجرا شــود بازهم نارضایتی ها 
ادامه خواهد داشت.او همچنین در بخش دیگر گفت وگویش 
در پاسخ به سوال ایســنا درباره اجرای امضای الکترونیک 
پزشــکان،  گفت: ورود فناوری های نوین به عرصه خدمات 
سالمت اجتناب ناپذیر اســت. واژه هایی مانند دوراپزشکی 
)تله مدیسین(، کاربرد ربات ها در درمان و همچنین برخی 
حوزه های پزشکی که به شکل دیجیتال کار می کنند مانند 
عرصه جهانگردی ســالمت همگی مرتبط با ارائه خدمات 
در فضای دیجیتال اســت؛ بنابراین نیاز است نسخی که در 
این فضا صادر می شود اصالت و انکارناپذیری داشته باشد و 

امضای دیجیتال به گونه ای باشد که حقوق انتظامی پزشک 
و بیمار حفظ شود.وی افزود: ثبت امضای دیجیتال پزشک از 
این جهت که امکان تقلب و انکار نسخ را پایین می آورد یک 
قدم مهم برای این قضیه بوده است و بعد از آن باید به دنبال 
احصای قوانین دورا پزشکی برویم که ارائه خدمات سالمت 
در فضای اینترنت به وســیله پزشک و گیرنده خدمت چه 
قوانینی دارد و حقوق پزشک و بیمار چیست؟ ارائه خدمات 
به کســانی که از خارج از کشور به ایران می آیند، ارز آوری 
باالیی داشــته و قدرت کشــور را در ارائه خدمات سالمت 
بــه دنیا نشــان می دهد و اینها همــه متعاقب این حرکت 
بنیادین می تواند رخ دهد. امیدواریم شــاهد پیشرفت های 
هرچه بیشــتر در این زمینه باشیم تا از این فضای رها شده 
بیرون آییم.معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره 
اینکه نسخه نویسی الکترونیک تا چه اندازه می تواند جلوی 
اشتباهات را بگیرد؟، بیان کرد: بنیادی ترین قدم برای اینکه 
اطمینــان حاصل کنیم که در فضــای الکترونیک، خدمت 
ســالمت به خوبی ارائه می شــود و حقوق بیمار و پزشک 
محفوظ می ماند، این است که هویت پزشک و انکارناپذیری 
نسخه ای که صادر می شود، اثبات شود که به وسیله امضای 

دیجیتال این نگرانی رفع می شود.

مدیــرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی وزارت 
آمــوزش و پرورش درباره جزئیات »درس تربیت بدنی« در 
مدارس سراسر کشور همزمان با بازگشایی حضوری مدارس 
توضیحاتی ارائه کرد. محمد جعفری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به موضوع درس تربیت بدنی در مدارس اظهار کرد: 
حوزه یادگیری تربیت بدنی و ســالمت بــه عنوان یکی از 
۱۱ حــوزه یادگیری در برنامه درس ملی به دنبال برقراری 
سالمت کامل جسمانی، روانی و ایجاد زمینه هایی در جهت 
شناساندن روش های صحیح فعالیت های جسمانی، ارتقای 
توانمندی های بدنی و تبیین روش های تفریحی ســالم در 
حوزه تربیت بدنی اســت.وی افــزود: آموزش درس تربیت 
بدنــی در برنامه های درســی فرصت کســب مهارت های 
زندگی و تعمیق و به کارگیری آموخته ها را در موقعیت های 
زندگــی ایجاد همچنین راهکارهای مقابلــه با چالش ها را 
فراهم می کند که به ســالمت همه جانبــه به عنوان یکی 
از دغدغه های مهم جامعه می انجامد.جعفری بیان کرد: به 

دنبــال این موضوع به تربیت تمام ســاحتی به ویژه تحقق 
اهداف زیســتی و بدنی به عنوان یکی از ساحت های شش 
گانه در سند تحول بنیادین کمک می شود؛ همچنین اهمیت 
و ضرورت موضوع را بیان می کند.مدیرکل دفتر تربیت بدنی 
و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
برای اینکه اجرای کیفی و مطلوب برنامه درس تربیت بدنی 
اتفــاق بیفتد، باید به معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه 
درس تربیت بدنــی مدارس ابتدایی توجه ویژه ای شــود. 
همچنین مدیران مــدارس باید در این زمینه تالش کنند.
وی اضافه کرد: بــرای اینکه درس تربیت بدنی در مدارس 
اجرا شــود دســتورالعملی تحت عنوان اجرا و ارزشــیابی 
مطلوب درس تربیت بدنی طراحی شــد که  نقشــه راهی 
برای همکاران در مدارس برای اجرایی کردن درس تربیت 
بدنی در مدارس به شمار می رود.جعفری گفت: براساس این 
دستورالعمل، آموزش مستمر نیروی انسانی موثر در اجرای 
برنامه درســی تربیت بدنی، نظارت مستمر و هدایت افراد 

در جهت تحقق اهــداف درس تربیت بدنی الزم و ضروری 
اســت. مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی 
وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این دستورالعمل حاوی 
نکاتی مانند تامین فضای اجرای درس تربیت بدنی، تامین 
معلم، کتاب و مواد آموزشی، ساعت و ارزشیابی درس تربیت 
بدنی و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی توسط گروه های 

آموزشی است.
وی ادامه داد: معلم درس تربیت بدنی مســئولیت تدریس 
این درس را در مدرســه برعهــده دارد و باید طبق برنامه 
درسی و کالسی تدوین شــده برای دانش آموزان ۲ ساعت 
درس تربیت بدنی از پایه اول تا پایه دوازدهم درنظر گرفته 
شود.جعفری بیان کرد: مدارسی که معلم درس تربیت بدنی 
متخصص ندارند آموزگار پایه موظف است ۲ ساعت کالس 
تربیت بدنــی را اجرا کند. حضور مرتــب دانش آموزان در 
کالس درس تربیت بدنی در تمام ساعات تدریس مانند دیگر 
دروس الزامی است هیچ معلمی حق اختصاص درس تربیت 

بدنی به ســایر دروس را ندارد.مدیرکل دفتر تربیت بدنی و 
فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
برای موضوعات کتاب و محتوای آموزشــی تاکید شده که 
براساس کتاب راهنمای معلم در دوره های مختلف تحصیلی 
کار انجام شود. همچنین باید فرایند اجرا و ارزشیابی درس 
تربیت بدنی در دفتر ثبــت فعالیت های یاددهی یادگیری 
درج و نمون برگ آوایی از ســالمت دانش آموزان توســط 
اولیاء تکمیل شــود.وی همچنین در ادامــه با بیان اینکه 
برگزاری برنامه ها یا فعالیت هایــی که منجر به اختالل در 
برگزاری کالس و درس تربیت بدنی می شــود ممنوع است 
افزود: اگر این اتفاق بیفتد بــا فرد متخلف برخورد خواهد 
شد. جعفری تاکید کرد: اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی 
در تمامی مدارس براساس کتاب راهنمای معلم و ارزشیابی 
ویژه دوره ابتدایی صــورت می گیرد. معلمان درس تربیت 
بدنی باید با توجه به شــرایط ، ارزشیابی دانش آموزان را در 

این درس انجام دهند.


