کوتاه از جامعه

موج اول شیوع کرونا خردادماه فروکش میکند

مردم شکایت از بیمارستانها را مطرح کنند

ایرنا :رئیس اداره بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :موج اول اپیدمی کرونا و بیماری کووید ۱۹که
از اسفند شروع شده ،خرداد امسال فروکش میکند اما تابستان موارد تکگیر دارد و موج دوم همهگیری این بیماری در فصل پاییز
شروع میشود .عرفانی افزود :کرونا در دو یا سه هفته گذشته روند نزولی داشته ،هر چند بیماری کووید ۱۹به طور کامل خاموش
نشده است .پیشبینی این است که بعد از کنترل نسبی و فروکش کردن این بیماری با حرکت به سمت خرداد ،موارد این بیماری
به صورت تکگیر در جامعه اتفاق بیفتد اما کام ً
ال ریشهکن نمیشود .وی گفت :موج اول کرونا در ایران از اول اسفند شروع شد و
هنوز ادامه دارد؛ البته شاید در این مدت شاهد نوساناتی در اپیدمی کووید ۱۹بوده باشیم اما این نوسانات به معنای موج بیماری
نیست.

فارس :مدیرکل بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در نشست خبری مجازی با خبرنگاران ،اظهار
داشت :وظیفه حوزه دفتر بازرسی بررسی شکایات ،رسیدگی به شکایات مردم در حوزههای درمان ،بهداشت و مربوط به موضوع
کروناست .وی ادامه داد :بحث تخلفات مالی در بیمارســتانها منوط به مقررات در حوزه مختلف است و با توجه به اینکه وزیر
بهداشت گفته است درمان بیماران کرونا رایگان است ،به تبع گزارشیهایی دریافت کردیم که دریافتیهایی از مردم در این خصوص
بوده است و مقرر شد از ظرفیت بیمه و مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی استفاده شود تا دریافتی از مردم وجود نداشته باشد.
مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت افزود :اگر مردم موردی درخصوص دریافتی در مراکز درمانی داشتند
با سامانه ۱۹۰مطرح کنند.

روانشناسی
 یک روانشناس و مشاور پاسخ داد:

چرا در برنامهریزیهای خود
با شکست مواجه میشویم؟

Society

درحالیکه عمــ ً
ا پرونده بازگشــایی
مدارس تا پیش از این بســته شده بود،
باردیگر زمزمههای بازگشــایی مدارس
از اواخر اردیبهشــت به گوش میرسد.
رئیسجمهور درجلسه ســتاد مبارزه با
کرونا درمورد مصوبات جلسه ستاد ملی
مبارزه بــا کرونا گفت :یکی از مســائلی
که مطرح شد ،گشــایش در امر آموزش
در مــدارس بود؛ یعنــی درمناطقی که
کمخطر یا سفید هستند برای یک مدت
دیگر که  ۲۰اردیبهشــت پیشنهاد شد،
با حفظ پروتکلهای بهداشتی مدارس
بازگشایی شــود و یک ماه هم آموزش
ادامه پیدا کند و سپس امتحانات برگزار
شود.
وی ادامه داد :مقــداری نگران بودم که
آیا ایــن طرح بهخوبی اجرا میشــود یا
خیر؟ اوالً ما زمان اجرای این طرح را به
تأخیر انداختیم یعنی از  ۲۰اردیبهشت
به  ۲۷اردیبهشــت موکــول میکنیم.
وزارت بهداشــت ،وزارت کشــور باید با
آموزشوپرورش بازهــم در این زمینه
مطالعــه کنند ،صداوســیما هم کمک
کند تــا دلهرهای بــرای مــردم ایجاد
نشــود و پروتکلها کام ً
ال مراعات شود.
رئیسجمهور تاکید کرد :البته کار خوبی
است که آموزش ما شروع به کار کند اما
درعینحال باید پروتکلهای بهداشتی
به دقت مورد مراعات دقیق قرار بگیرد.
صحبــت از آغــاز فعالیت
مدارس از  ۲۷اردیبهشت
رضوان حکیمزاده ،در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری درباره آغاز فعالیت مدارس از
 ۲۷اردیبهشت در مناطق کمخطر رسماً
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بازگشایی مدارس روی میز بازگشت

عکس:مهر

باشگاه خبرنگاران :یک روانشناس و مشاور
درباره علت اینکــه در برنامهریزیهایمان با
شکست مواجه میشویم اظهار کرد :بیشک
هر فردی در طول زندگی خود درمورد موضوع
خاصی برنامهریزی کرده و پس از تجربه کردن
شکســت ،برنامهریزی را کنار گذاشته است.
پرســش مهم اما بیپاسخ بســیاری از افراد
درمورد برنامهریزی این اســت که چرا تمام
برنامهریزیهای ما با شکست مواجه میشود؟
سیدشــهرامعلیزاده با بیان اینکــه ازجمله
ویژگیهای یک برنامهریزی صحیح میتوان
به قابل ارزیابی بــودن ،منحصربهفرد بودن،
منطقی بودن و قابل دسترسی بودن اشاره کرد،
بیان داشت :کم نیستند افرادی که برنامهریزی
خود را بر مبنای رؤیاپردازی انجام میدهند و
متاسفانه هیچ سیستم ارزیابی را برای آن در
نظر نمیگیرند که کوتاهــی در این موضوع
میتواند به اعتماد به نفس آنان نیز صدمه بزند.
این روانشناس تصریح کرد :توجه داشته باشید
که برنامهریزی شما باید براساس آنچه هستید
باشــد نه برمبنای یک دیدگاه کمالگرایانه.
برنامهریزی شــما باید گام بــه گام و منطقی
باشــد تا با شکست مواجه نشــوید .فراموش
نکنید که نمیتوان یک شــبه راه صدساله را
طی کرد پس صبور باشــید و انتظارات خود
را در حد و اندازه توانایی امــروز خود در نظر
بگیرید .فراموش نکنید که هیچ کسی به اندازه
خودتان بر زندگی و شرایط شما اشراف ندارد و
نمیتواند برای شما برنامهریزی کند .این شما
هستید که میتوانید مناســبترین برنامه را
طراحی کنید.

جـامـعـه
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اظهارنظر کرد و گفت :با توجه به اهمیت
تداوم آموزش و بــا هدف تکمیل فرآیند
آموزش ،جبران کمبودهای یادگیری و
در راستای عدالت آموزشی این تصمیم
گرفته شد.
در برخی مناطق با وجود تمام تالشها
بهدلیل برخی محدودیتها در دسترسی
به فناوریهــا ،وزارت آموزش و پرورش
میخواهــد اطمینان حاصــل کند که
محتوای برنامه درســی بهصورت کامل

به این گروه از دانشآموزان آموزش داده
و یادگیری آنها ،ارزیابــی و امتحانات
برگزارمیشــود .وی ادامه داده اســت:
در مناطقی که توســط وزارت بهداشت
کمخطر اعالم شــده اســت بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،شرایط آموزش
حضوری فراهم میشــود که بسیاری از
آنها جزو مناطق روســتایی و عشایری
هستند بر این اســاس دانشآموزان این
مناطق هــم از فرصت بهتــر یادگیری

سالمت

بهرهمند خواهند شد.
حکیمزاده ،درباره زمان فعالیت مدارس
پس از بازگشــایی متذکر شــد :زمانی
که برای ما مهم اســت تکمیل آموزش،
اتمام محتوای برنامه درسی و برگزاری
امتحانات است که به یک ماه زمان نیاز
دارد تا معلمــان اطمینان پیــدا کنند
محتوای برنامه درســی آمــوزش داده
شده ،کمبودهای دانشآموزان جبران و
امتحانات برگزار میشود.

اظهاراتی که مــدام تغییر
میکند
درحالیکــه از اوایــل اردیبهشــت
زمزمههای بازگشــایی مدارس از زبان
وزیر آموزش و پرورش به گوش میرسد،
پیشتر تقریباً اکثر مسئوالن با تاکید بر
آموزشهای مجازی ،راهاندازی شــبکه
شــاد به دلیل راه حل سراســری برای
جایگزینی مدارس حقیقــی در فضای
مجازی در روزهایی که تعطیالت ادامه
دارد ،تقریباً اعالم میکردند که ســال
تحصیلی پیــش رو بدون بازگشــایی
مدارس به پایان خواهد رســید و حتی
ســناریوهای حذف محتــوای تدریس
شــده در فضای مجازی (۲۰درصد) به
صورت اختیاری در امتحانات پایان سال
دوره متوســطه مطرح بوده و هســت و
باز مشــخص نبودن تکلیف آزمونها به
صورت حضوری و یا آنالین و ارزشیابی
توســط معلمان.اینکه نیت اصلی برای
بازگشایی مدارس در ماه خرداد چیست،
نامشخص اســت؛ از همه اینها مهمتر
این مســئله اســت که آیا برای اجرای
فاصلهگــذاری درســت اجتماعــی در
کالسهــای درس ،رعایت بهداشــت و
سالمتی دانشآموزان فکری اندیشیده
شده است؟ نکته مهمتر اینکه آیا آموزش
و پرورش مطلع است که چه تعداد از اولیا
حاضر هستند فرزندان خود را به مدرسه
بفرستند؟ آیا این حضور اختیاری خواهد
بود یا اجبــاری؟ آیا این اجبــار در این
شــرایط بر اســترسها و دامن زدن به
فاصله آموزش و پرورش و مردم بیشــتر
نمیانجامد؟

هشدار رئیس انجمن سکته مغزی ایران:

بیماران سکته مغزی از ترس کرونا درمان را رها کردند

کشف راز  ۲۰۰سرقت
با فروش ماسک

نسل فردا :چندی پیــش ماموران کالنتری
بهارستان پایتخت فردی را که در حال فروش
ماسک در این محدوده بود شناسایی و دستگیر
کردند که با دســتگیری وی مشــخص شد
ماسکهای سرقتی و مربوط به سرقتی است
که چندی قبل در همین محدود و از صندوق
عقب یک دستگاه سواری سمند انجام شده بود.
در همین راستا نیز متهم دستگیر شده که به
گفته خودش  ۱۲هزار ماسک را به سرقت برده
و بیش از نیمی از آنها را به فروش رسانده بود،
برای ادامه تحقیقات و کشــف دیگر جرایم به
پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع
شــد .با انتقال ســارق به مقر پلیس ،او تحت
بازجویی قرار گرفت و به سرقت ماسکها اقرار
کرد .وی معترف شــد که نیمی از ماسکها را
در خانه یکی از همدستانش پنهان کرده است
که ماموران نســبت به دستگیری این فرد نیز
اقدام کردند .همچنین سوابق متهم را نیز مورد
بررسی قرار دادند که در جریان آن مشخص شد
وی دارای چندین فقره سرقت است .با کسب
این اطالعات متهم بار دیگر مورد بازجویی قرار
گرفت و در نهایت به انجام سرقت از داخل بیش
از  ۲۰۰دستگاه خودروی سواری در محدوده
خیابان ایران ،خیابان جمهوری و ...اعتراف کرد.
مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
با تأیید این خبر اعالم کرد که متهمان پس از
تشــکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شدند.

خانواده جانباختگان هواپیمای
اوکراینی معاف از سربازی

خبرآنالین :رئیس ســازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظامــی از معافیت ســربازی برای
خانواده جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی خبر داد .ســردار تقی مهری اظهار
کرد :از آنجا که جانباختگان ســانحه سقوط
هواپیمای اوکراینی با تابعیت ایرانی در حکم
شهید محسوب شدهاند لذا برابر ابالغیه ستاد
کل نیروهای مسلح ،خانوادههای این عزیزان
میتوانند از تمام امتیازاتی که برای شهدا در
قانون خدمت وظیفه عمومــی در نظر گرفته
شده ،بهرهمند شــوند .وی تصریح کرد :برابر
قانون خدمت وظیفه عمومــی ،تمام فرزندان
ذکور شهدا از خدمت سربازی معاف میشوند
و در صورتی که شهید فاقد فرزند ذکور باشد به
ازای هر شهید ،یک نفر از برادران وی از انجام
خدمت سربازی معاف میشوند.

امتحانات نهایی از  17خرداد
آغاز میشود

فارس :رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت :متاسفانه در این روزها شمار زیادی از بیماران سکته مغزی از
مراجعه به مراکز درمانی خواسته یا ناخواسته ،چشمپوشی کردهاند و این امر باعث افزایش چشمگیر عوارض و
ناتوانیهای ناشی از سکته مغزی در این بیماران شده است .مهرپور اظهار داشت :انجمن سکته مغزی درکنار
دیگر انجمنهای علمی و مردمنهاد کشور ،تالش خود را در این دوران سخت و پرالتهاب بیماری کرونا به کار
گرفته تا سالمت بیماران برقرار شــود .وی ادامه داد :در همین راستا با وجود اولویت قطعی بر درمان کرونا،
مراقبت از بیماران دیگر را نباید فراموش کنیم .متاسفانه طی این مدت شمار زیادی از بیماران سکته مغزی از
مراجعه به مراکز درمانی خواسته یا ناخواسته ،چشمپوشی کردهاند و این امر باعث افزایش چشمگیر عوارض و
ناتوانیهای ناشی از سکته مغزی در این بیماران شده است .رئیس انجمن سکته مغزی ایران بیان داشت :نکته
شایان توجه گزارشات نگران کننده از نقش احتمالی کرونا در افزایش سکته مغزی به خصوص در افراد جوان
است .حاال که به همت وزارت بهداشت و انجمن سکته مغزی در طی سه سال اخیر پیشرفت شایانی در درمان
بیماران سکته مغزی صورت گرفته ،حیف است این نهال نوپا در سیالب سهمگین کرونا پژمرده و نحیف شود.
مهرپور خاطرنشان کرد :انجمن سکته مغزی ایران ضمن قدردانی و سپاس از زحمات کادر درمانی کشور اعالم
میدارد همکاران ما در حیطه درمان سکته مغزی ،شبانهروز آماده پذیرش بیماران سکته حاد مغزی هستند.
درمان بیماران سکته حاد مغزی را فراموش نمیکنیم؛ هرچند کرونا را هم شکست میدهیم .وی متذکر شد:
انجمن سکته مغزی ایران از همگی دعوت میکند تا با حمایت از پویش «صدای سکته مغزی» زمان طالیی را
در درمان سکته حاد مغزی از دست ندهیم و یادمان باشد صدای سکته مغزی را در دوران کرونا بلندتر بشنویم.

ایسنا :رئیس مرکز ســنجش وزارت آموزش
و پــرورش از آغاز امتحانات پایــه دوازدهم از
 17خردادماه خبر داد و گفــت :امتحانات تا
 15تیرماه ادامه دارد و نتایج آن نیز تا پایان تیر
اعالم میشود .خسرو ساکی ،با بیان اینکه برای
برگزاری امتحانات تمام پروتکلهای بهداشتی
که از سوی وزارت بهداشت و ستاد کرونا ابالغ
شــده مدنظر اســت ،گفت :برای رعایت این
پروتکلها از مراقبان بهداشت وزارت آموزش
و پرورش و شــبکههای بهداشت محلههای
آموزش و پرورش بهره خواهیــم گرفت .وی
اضافه کرد :با این وجود اگر تا هفدهم ،باز هم
نظر ستاد کرونا و وزارت بهداشت چیز دیگری
باشــد مبنا میشــود ،اما ما تمهیدات الزم را
برای برگــزاری امتحانــات در تاریخ هفدهم
آمــاده کردهایم و مصمم هســتیم که در این
تاریخ اگر شرایط مهیا باشد امتحانات را برگزار
کنیم.

مسجد در کانون خانواده

ارائه خدمات ثبتاحوال
به روال عادی بازگشت

عکس خبر
در پی شیوع ویروس کرونا مساجد و مکانهای زیارتی تعطیل شد .با شروع ماه مبارک رمضان بسیاری از
مردم مردم مسجد را به خانه خود برده و با برگزاری محفلهای خانوادگی قرائت قرآن و برگزاری دعا و نماز
جماعت پرداختهاند .مداحان یا سخنرانان مذهبی با استفاده از شبکههای اجتماعی به فعالیتهای مذهبی
پرداختند.
صادق بصیرت /باشگاه خبرنگاران جوان

ایرنا :سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور
گفت :اکنون ارائه خدمات ثبت احوال به روال
عادی و پیش از شیوع ویروس کرونا بازگشته
و مــردم میتوانند برای دریافــت خدمات به
ادارههای ثبت احــوال مراجعه کنند .ابوترابی
افزود :ســازمان ثبت احوال برای پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا ،از هموطنان خواسته
بود برای موارد فاقد فوریت نظیر تغییر نام ،نام
خانوادگی و تعویض شناسنامه به دفاتر ثبت
احوال مراجعه نکنند .وی ادامــه داد :اکنون
خدمات ثبت احوال با رعایت پروتکل بهداشتی
اعالم شــده و رعایت فاصلهگذاری هوشمند
انجام خواهد شد.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال اعالم کرد:
شــرایط کنونی بر اســاس پروتکل بهداشتی
اعالم شده برای اقدامات ضروری نیز استفاده
از استامپ را حذف کردیم و افراد هنگام اسکن
اثرانگشــت و امضای الکترونیکی باید از مایع
ضدعفونی کننده اســتفاده کنند .وی با بیان
اینکه همــه دفاتر به طور منظــم ضدعفونی
میشوند ،گفت :دفاتر مربوط به سازمان ثبت
احوال از ساعت  ۷تا  ۱۴آماده خدماترسانی به
شهروندان خواهند بود .ابوترابی افزود :پایگاه
اطالعات جمیتی ثبت احوال قادر است در هر
ثانیه  ۶تا  ۱۰هزار استعالم به صورت برخط از
طریق دستگاهها و نهادهای مختلف را پاسخ
دهد.

