مدارس گزارشی از ابتالی دانشآموزان به کرونا ندادند

آخرین مهلت ثبتنام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مهر :وزیر آموزش و پرورش گفت :تاکنون از هیچ مدرسهای گزارشی مبنی بر ابتالی دانشآموزان به کرونا دریافت نکردهایم .محسن
حاجیمیرزایی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حق التدریسها و نهضتیها گفت :موضوع نیروی انسانی در آموزش و پرورش بسیار
پیچیده است چرا که همواره تعهداتی متوجه آموزش و پرورش میشود که خارج از خواست ماست ،اما در مقررات و مصوبات مختلف عمل
به آن متوجه ما میشود بنابراین به عنوان یک دستگاه اجرایی متعهد به اجرای مقررات بیرونی هستیم.
وی افزود :در قانون پیشبینی شــده اســت که معلمان حقالتدریس ،پیش دبســتانی و آموزشیاران طی شــرایطی به استخدام در
بیایند و این شرایط برای آموزشیاران منوط به پذیرش در آزمون استخدامی اســت .در آزمون برگزار شده عدهای حد نصاب قبولی را
کسب نکردهاند.

ایسنا :مهلت ثبتنام برای شرکت در هشــتمین امتحان مشترک فراگیر دســتگاههای اجرایی کشور در ســال  ۹۹که از ظهر روز
پنجشنبه  ۲۰شهریور از طریق سایت ســازمان سنجش آغاز شده بود امروز شــنبه  ۲۹شــهریورماه به اتمام میرسد .بر اساس این
خبر وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی امســال حدود  ۲۸هزار نفر را برای شغل معلمی جذب خواهد کرد .بر اساس اعالم
سازمان سنجش کشور ،کارت شرکت در آزمون ششــم آبانماه قابل دریافت بوده و این آزمون در تاریخ نهم آبانماه سالجاری برگزار
خواهد شد.
طبق اعالم وزیر آموزش و پرورش ۲۸ ،هزار مجوز از طریق ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و در قالب آزمون استخدامی اخذ شده
است که در این میان  ۸۰۰۰مجوز جذب مربوط به مربی امور تربیتی است که کمسابقه است.
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هر  ۷دقیقه در ایران یک نفر آلزایمر میگیرد
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نگاهــم میکنــد ،لبخند میزنــد اما
مرا نمیشناســد! بارهاوبارهــا خودم را
معرفی کردهام ولی بیفایده اســت زیرا
او «آلزایمر» دارد و خاطرات شــیرینی
که با هم داشتهایم را به یاد نمیآورد .با
این وجود میدانم که دلش نمیخواهد
فراموش شود .او برایم عزیز است هر چند
دیگر مرا به یاد نمیآورد.
5درصد از جمعیت 65ساله
آلزایمر دارند
شــیوع بیماری آلزایمر در کشورهای
در حال توســعه با توجه به رشد سریع
جمعیــت ســالمند بیشــتر از جوامع
دیگر اســت و در ایران هم با رشد سریع
تعداد این قشر در جامعه ،احتمال ابتال
به دمانــس افزایش بیشــتری خواهد
داشــت5.درصد از جمعیت  65ساله و
باالتر به بیماری آلزایمر متوسط تا شدید
مبتال هستند .این در حالی است که -15
 10درصد سالمندان در همین گروه سنی
از بیماری آلزایمــر خفیف رنج میبرند.
بیماری آلزایمر یک بیماری تحلیلبرنده
و پیشرونده سیســتم عصبی مرکزی
انسان است که باعث زوال قوای عقالنی
میشود .منشا این بیماری دقیقاً معلوم
نیســت و عالجی هم برای آن فع ً
ال در
دسترس نیســت .تغییرات متعددی در

مغز بیمار رخ میدهد که باعث کوچک
شدن مغز و نیز از بین رفتن سلولهای
مغزی میشــود و به جای آنها اشکال
خاصی به نام «پالکهایپیری» در مغز
به وجود میآید.
هر ۷دقیقه در ایران یک نفر
آلزایمر میگیرد
بیش از  ۵۰میلیون نفر در جهان با آلزایمر
زندگی میکنند .در ســال  ۲۰۵۰این
عدد به  ۱۳۲میلیون نفر خواهد رسید؛
یعنی هر سه ثانیه در جهان یک نفر مبتال
میشــود .در ایران نیز هنوز آمار قطعی
گرفته نشــده اما براســاس آمار جهانی
تخمین میزنیم بیش از  ۷۵۰تا  ۸۰۰هزار
نفر فرد مبتال به آلزایمردر کشور زندگی
میکنند .در ایران هــر  ۷دقیقه یک نفر
مبتال میشود.
آلزایمر تنها بیماری یک فرد
نیست
معصومه صالحــی ،مدیرعامل انجمن
آلزایمر ایران اســت .وی گفت :اگر شرم
از ابراز بیماری وجود نداشــته باشــد،
میتوانیم بیماری را زودتر تشــخیص
دهیم .هر یک سال تشخیص زودهنگام
سبب میشود پنج سال مشکالت ناشی
از بیمــاری آلزایمر به تعویــق افتد که
همین امر سبب میشــود فرد زندگی با
کیفیتتری را تجربه کنــد .باید بدانیم
بیماری آلزایمر تنها بیمــاری یک فرد
نیست بلکه با تاثیراتی که بر جامعه دارد

شهری

مریم یادگاری /گروه جامعه :ســخنگوی
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران از سقوط یک کارگر به داخل چاه ۳۵متری
خبر داد .ســیدجالل ملکی در این بــاره اظهار
کرد :یک مورد حادثه ســقوط در چاه در خیابان
آذربایجان نرســیده به خیابان اردیبهشــت به
سامانه ۱۲۵سازمان آتشنشانی شهرداری تهران
اطالع داده شد که بالفاصله دو ایستگاه به محل
حادثه اعزام شــدند .وی ادامه داد :محل حادثه
یک ساختمان در حال ساخت بود که در قسمت
حیاط آن چاهی به عمق  ۳۰تا  ۳۵متر حفر شده
بود .ملکی گفت :ظاهرا ًحفر این چاه برای آزمایش
خاک بوده تا مورد استفاده قرار گیرد.

تغییر وضعیت نیروهای
 ۸۹روزه پرستاری

5درصد از جمعیت  65ساله
و باالتر به بیماری آلزایمر
متوسط تا شدید مبتال هستند.
این در حالی است که
 10-15درصد سالمندان در
همین گروه سنی از بیماری
د
آلزایمر خفیف رنج میبرن 

میتوان گفت بیماری یک جامعه است؛
برای همین در آخرین مقاالت علمی نیز
به پیشگیری از ابتال به آلزایمر تاکید شده
است؛ زیرا با پیشگیری میتوان ابتال به
آلزایمر را تا  ۴۰درصد کاهش داد.
تفاوت دمانس و آلزایمر
صالحی ادامــه داد« :دمانس»
و «آلزایمــر» هر دو شــامل اختالالت

رفتاری ،شناختی ،از دست دادن حافظه
کوتاهمدت و بلندمدت و ...هســتند؛ اما
نکته قابل توجه آن اســت که باید میان
بیماری آلزایمر و دمانــس تفاوت قائل
شویم .دمانس نوعی اختالل قابل برگشت
در حافظه اســت که به دالیل مختلفی
نظیر کمکاری یــا پــرکاری تیروئید،
ف داروهای مؤثر روی
افســردگی ،مصر 
مغز و ...بــه وجود میآید .تشــخیص و
درمان به موقع دمانس میتواند به قابل
برگشــت بودن بیماری کمک شایانی
کند؛ اما بروز بیمــاری آلزایمر غیرقابل
برگشت بوده و درمان قطعی نیز ندارد،
اما میتوانیم با درمان زودهنگام آن را تا
حد زیادی کنترل کنیم و بروز اختالالت
ثانویه بیماری را به تعویق اندازیم.
خطر آلزایمر را جدی بگیرید
وی در تشــریح مــوارد مؤثر در
پیشگیری از ابتال به آلزایمر خاطرنشان

خبر ویژه

مهدهای بالتکلیف و خانوادههای سردرگم

الهه امیری /گروه جامعه :هشت ماهی از میهمانی کروناویروس
میگذرد و مهدهای کودک مازندران همچنان بالتکلیف و خانوادهها
سردرگم هستند .بعضی از خانوادهها نیز کودکانشان را به پرستاران
خانگی سپردهاند .بیش از  ۸۰۰مهدکودک در مازندران فعالیت دارد
که ساالنه  ۲۸هزار کودک در آن پذیرش میشــوند و برای ورود به
مدرسه و جامعه آموزش میبینند اما طی هشت ماه گذشته ،حال و روز
این مهدها نابسامان و خراب شده است .کمتر صدای دست ،جیغ و هورا
را در مهدهای کودک مازندران میتوان شنید ،دیگر نه خانوادهها راغب
به سپردن کودکانشان هستند و نه مهدهای کودک حال و روز درست و
حسابی دارند ،همه از کرونا ویروس مینالند و خطرات و پیامدهایی که
ناشی از حضور کودکانشان در این مراکز است .مهسا اسماعیلی مادر
کارن چهارساله با اینکه شاغل است اما ترجیح داده به جای فرستادن
فرزندش به مهد ،برایش پرستار خانگی جذب کند تا هم آموزشهای
الزم را ارائه دهد و هم فرزندش را نگهداری کند .این مادر ساروی در
گفتوگو با خبرنگار میگوید :با توجه به وضعیت کنونی که وضعیت
ساری قرمز و کرونایی است ،ریســک از خانه بیرون رفتن فرزندم را
ندارم و برایش پرستار خانگی گرفتهام که سالها در مهد کودک تجربه
مربیگری دارد .وی میگوید :در حال حاضر که وضعیت آموزشــی
مدارس به دلیل شــیوع کرونا مجازی شــده و خانوادهها فرزندان
دانشآموز را به مدرسه نمیفرستند ،روانه کردن کودکان خردسال
به مهد کودک ،دارای ریسک و خطر خواهد بود .پای صحبت مربیان
و مدیران مهدهای کودک که مینشینیم میتوان به عمق آسیبهای
ناشــی از کرونا به این مراکز پی برد ،مهدهایی که حدود هشت ماه
است کارایی گذشته را ندارند و حالت تعطیل یا نیمهتعطیل هستند
و معتقدند کرونا به این کسب و کار ،خسارتهای هنگفتی زده است.

مهر :معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت :هرگونه تبلیغات در خصوص
ثبتنام و فروش واکسن آنفلوآنزا در فضای مجازی جرم محسوب شده و
با مجرمان نیز برخورد قانونی خواهد شد .سرهنگ رامین پاشایی اظهار
داشــت :پلیس فتا در رصدهای روزانه در صورت مواجهــه با این گونه
آگهیها با مجرمان برخورد قانونی خواهد کــرد .وی تصریح کرد :تنها
مرجع قانونی واگــذاری دارو به خصوص واکســنهای آنفلوآنزا صرفاً با
نظارت وزارت بهداشت ،در مراکز و داروخانههای مجاز صورت میگیرد و
هرگونه تبلیغات در فضای مجازی مبنی بر فروش این اقالم دارویی ممنوع
اســت .معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود :با توجه به تجزیه و تحلیل
پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا با عنوان «تبلیغات و فروش دارو
و واکسن تحت عناوین مختلف» به خصوص در ماههای اخیر که شیوع
کرونا ویروس در کشور شــتاب بیشتری پیدا کرده؛ مشخص شده اکثر
این اقدامات صرفاً پوششی در جهت کالهبرداری از متقاضیان است .این
مقام مسئول در خصوص شــگرد کالهبرداران گفت :این افراد با دریافت
مبالغ مختلف در اکثر موارد ،دارویی به متقاضیان تحویل نمیدهند یا با
واگذاری واکسن و داروهای تقلبی و در برخی موارد تاریخ مصرف گذشته،
ضمن کالهبرداری از هموطنان ،سالمت جسمی آنان را نیز به مخاطره
میاندازند .سرهنگ پاشایی گفت :پلیس فتا در اقدامات پیش دستانه،
به منظور برقراری امنیت در این فضا ،ضمن رصــد هر گونه تبلیغات و
فروش دارو و اقالم مربوطه با مجرمان این حوزه برخورد قانونی میکند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد :اجرای این طرح عملیاتی به کلیه
ردههای انتظامی و شهرســتانهای پلیس فتا ابالغ شده و خوشبختانه
نتایج خوبی نیز در خصوص پاکسازی و دستگیری متهمان حوزه تبلیغ
و فروش دارو و به خصوص واکسنهای کرونا ویروس و آنفلوآنزا به دست
آمده است.

پرستارخانگیجایگزین
مهد شد

کرد :داشــتن حداقل ســواد خواندن و
نوشتن یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری
از ابتال به آلزایمر است .همچنین با توجه
به افزایش آلودگیهــای صوتی ممکن
است در ســالمندی اختالل در شنوایی
پدید آید که توصیه اکید ما اســتفاده از
سمعک برای این دســته از سالمندان
است تا بتوانند با سایران ارتباط بگیرند
و منزوی نشوند .مراقبت و جلوگیری از
ضربه به سر از بدو تولد امری مهم است؛
زیرا هر ضربه به سر از کودکی که موجب
بیهوشی کوتاه مدت شود ،خطری برای
ابتال به آلزایمر در دوران سالمندی است.
ابتال به بیماریهایی نظیر فشارخون باال،
افزایش چربی خون و ...پس از ۴۰سالگی
میتواند خطری برای ابتــا به آلزایمر
باشد ،زیرا عدم درمان این بیماریهای
مزمن حتی میتواند به عروق ریز مغزی
آسیب برسانند.

سالمت

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار کرد:

حادثه
نجات معجزهآسای کارگر
در پی سقوط به چاه

ایرنا :معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی با بیان اینکه دیگر رنگبندی کرونایی
معنایی ندارد ،گفت :نارنجــی و زرد نداریم ،کل
کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و در صورت ادامه
این روند آمار کشتههای کرونا به  ۴۵هزار نفر هم
خواهد رســید .ایرج حریرچی طی گفتوگوی
خبری اظهار کــرد :انفجار کرونایــی در برخی
شهرها اتفاق افتاده است .در شــهر تبریز از زیر
 ۴۰بســتری روزانه به  ۱۶۰بستری رسیدهایم و
در قم نیز از  ۱۰بســتری روزانه به  ۱۶۰بستری
رســیدیم .معاونکل وزارت بهداشت یادآوری
کرد :درصورت استفاده  ۹۵درصدی از ماسک و
کاهش  ۵۰درصدی ترددها میزان مرگ کاهش
خواهد یافت .عباسعلی درستی معاون بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گفت ۹:شهرستان
استان در وضعیت قرمز قرار دارد .تعداد مبتالیان و
فوتیها طی روزهای اخیر افزایش یافته است .وی
ادامه داد :هر تجمعی باعث افزایش آمار مبتالیان
میشود و قطعاً طی روزهای آتی در مدارس موارد
مثبت کرونا مشاهده خواهد شد.
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کل کشور در وضعیت قرمز
کرونایی است

عکس:مهر

همانگونه که مستحضر هستید نظام آموزش
و پرورش در کشــورهای مختلــف ،متفاوت
اســت .این در حالی اســت که هر سیستم
آموزشی دوازده ساله نیز در هر کشوری متأثر
از دورانهای متعدد قــرار گرفته و میگیرد.
به عنوان مثــال هر پایه تحصیلــی تاکنون
نظامهایــی همچون قدیم ،جدید ،ســالی-
واحدی و ....را تجربه کرده اســت .به تبع آن
سنجش و ارزیابی ســالیانه دانشآموزان نیز
تا به حال روندی متغیر داشته است .چه؛ در
این میان با اتمام دوران مدرســه ،لزوم پشت
سر گذاردن یک فرآیند ارزشیابی از سالهای
قبل (متوســطه) به منظور قدم گذاردن به
دوره دانشگاه و آکادمی برای جوانان احساس
میشــود و به نوعی اجتنابناپذیر اســت.
آموزش عالی در ایران به فرم نوین و آکادمیک
سابقه یکصد ساله دارد و به صورت جامع به
دوران نظامیه و حتی ساســانی باز میگردد.
نخستین دانشــگاه جامع ایران (تهران) در
سال  1305خورشیدی تأسیس شد .نخستین
امتحان سراسری دانشــگاهها در دهه چهل
خورشیدی برگزار شــد .از آن زمان تا کنون
هر ســاله آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی
یا دانشگاهها (کنکور) برگزار شده است .اینکه
وجود یا عدم وجود آزمونی به اســم کنکور
برای تعیین و ارزیابی صالحیــت افراد برای
ورود به دانشــگاهها ،کدام مالک عمل قرار
گیرد و کاربردی و قابل استفاده در کشور ما
باشد ،قابل بحث اســت و در سالهای اخیر
نیز در این ارتباط نظریاتی ارائه شــده است،
اما حال که یکسال دیگر را نیز به همین روال
با پشت ســر گذاردن کنکور سپری کردیم
(کنکور ســال  )1399و کمکــم باید خود را
برای اعالم رتبه و نمره کنکوریها و پس از آن
انتخاب رشته آماده کنیم ،دور از منفعت نیست
نکاتی را مدنظر قــرار دهیم .در جایگاهی که
هستیم (پدر و مادر) خود را همسو و همجهت
با فرزنــد کنکوری خود قــرار دهیم ،چرا که
تحکم والدین در انتخاب رشته بر آینده و روان
فرزندان اثر میگذارد .حال باید دید چگونه؟
هر فردی از ســایق و عالیق منحصر به فرد
خود برخوردار اســت .چرا کــه ذات و بخش
غیرمادی و روح و فطرت هر انســان با انسان
دیگر متفاوت است .پس باید با در نظر گرفتن
همین اصل به این باور دست یافت که عالیق
والدین نیــز حتی با توجه بــه بحث ژنتیکی
موضوع میتواند با فرزندان متفاوت باشد .پس؛
به اصطالح کار از محکم کاری عیب نمیکند
و پدر و مادر با باال بردن ســطح آگاهی فرزند
خود مسیر را برای شناخت و برگزیدن رشته
تحصیلی مورد عالقه خود باز میکنند تا دیگر
تفکرات نادرست بر سرنوشت و آینده فرزندان
سایه نیفکند و شاهد بیمیل درس خواندن
دانشجویان و فارغالتحصیل شدن بدون ذرهای
تخصص همراه بانا امیدی محض آنها نباشیم.
چنانکه اصرار پدر و مادر در برگزیدن رشــته
نامناسب دانشگاهی از پیشرفت فرزندان در
آینده تحصیلی جلوگیری به عمل میآورد و
همچنین ایشان احساس افسردگی و کمبود و
سرخوردگی میکنند .پس ای والدین محترم
بیایید با آزاد گذاشــتن آیندگان در انتخاب
رشــته تحصیلی ،راه را بــرای تحقق اهداف
خودمان و آنان باز کرده و فرزندان را در نیل
به اهدافشان (که البته همه مورد نیاز جامعه و
مورد احترام است) ،یاری رسانیم.

جـامـعـه

کوتاه از جامعه

ممنوعیتثبتناموفروشواکسن
«آنفلوآنزا»درفضایمجازی

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

صعوددوبارهمبتالیان
روزانه کرونا

ایسنا :سخنگوی وزارت بهداشت از صعود دوباره مبتالیان روزانه کرونا
خبر داد .سیما ســادات الری با بیان اینکه بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۳۰۴۹ ،بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور شناسایی
شد ،گفت که  ۱۵۹۳نفر از آنها بستری شدند .به گفته سخنگوی وزارت
بهداشت ،مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۴۱۶هزار و  ۱۹۸نفر
رسید .الری افزود ۳۸۶۹ :نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت
ضمن بیان اینکه تا کنون ســه میلیون و  ۶۹۱هــزار و  ۳۹۹آزمایش
تشخیص کووید  ۱۹در کشور انجام شده اســت ،عنوان کرد :بر اساس
آخرین اطالعات کرونا در کشور ،اســتانهای تهران ،مازندران ،گیالن،
قم ،اصفهان ،خراسانرضوی ،آذربایجانشرقی ،کرمان ،خراسانشمالی،
سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند .الری تاکید کرد:
همچنین استانهای آذربایجانغربی ،البرز ،فارس ،لرستان ،هرمزگان،
اردبیل ،بوشــهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسانجنوبی،
مرکزی ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،گلستان و خوزستان در وضعیت
هشدار قرار دارند .الری در ضمن اشــاره به آمار ابتال به ویروس کووید
 ۱۹در جهان گفت :شــمار مبتالیان ویروس کرونا در جهان از مرز ۳۰
میلیون نفر گذشته است و تاکنون بیش از  ۹۵۰هزار نفر در جهان جان
خود را در اثر ابتال به این بیماری از دســت دادهاند .وی با اشاره به اینکه
همهگیری این ویروس در جهان همچنان رو به شــتاب است ،تصریح
کرد :فراموش نکنیم که رعایت بهداشت فردی ،فاصلهگذاری و استفاده
از ماسک مهمترین اصل حفاظت از خود در برابر این ویروس است .وی
اظهار کرد :امیدواریم با رعایت این اصول و خودداری از حضور در هرگونه
تجمع غیرضــروری گامهای موثری در جهت کنتــرل این بیماری در
کشور برداریم.

سالمت نیوز :بنابر اظهارات یک روانشناس ،خطر
اعتیاد در نوعی از بازیهــای ویدئویی که دارای
چند بازیکن هســتند و رقابت در آنها به صورت
آنالین برگزار میشود ،به علت اینکه بازیکنان برای
خودشان شخصیت مجازی میسازند و از دنیای
واقعی جدا میشــوند و در بازی زندگی میکنند،
بیشتر است چراکه اغلب این بازیها پایانی ندارند.
مژگان ناقل روانشــناس با بیان اینکــه اعتیاد به
بازیهــای ویدئویی جزو معیارهــای اختالالت
روانی و معضلی جهانی محسوب میشود ،اظهار
کرد :تمامی بازیهای رایانهای تالششــان بر این
است که مخاطب را همواره همراه خود نگه دارند
و این خاصیت بازیهای ویدئویی است و نمیتوان
به آنها ایراد گرفت بلکه این ما هســتیم که باید

استفاده از آنها را محدود کنیم تا به آنها اعتیاد
پیدا نکنیم .این روانشــناس ادامه داد :سیســتم
پاداشی که در مغز انسان وجود دارد همانند زمانی
که موادمخدر مصرف شود در هنگام بازی کردن
نیز فعال میشــود و فرد در هنگام برنده شــدن
احساس شادی را بر اثر آزاد شدن دوپامین تجربه
میکند.
وی به بیان عالئم اعتیاد به این بازیها پرداخت و
گفت :زمانی که فرد مشغول بازی است احساس
خوبی دارد و تمایل دارد بیشتر بازی کند تا احساس
بهتری داشته باشــد ،نمیتواند زمان بازی کردن
را کاهش دهد ،فعالیتهای اجتماعیاش کاهش
مییابــد و هنگامی که بازی نمیکند احســاس
بدی دارد و اذیت میشود ،فعالیت بدنی و تحرک

او کاهش مییابد ،همچنین در کودکان عالئمی
نظیر افت تحصیلی ،کاهــش فعالیت اجتماعی و
انزوا ،دروغگویی و پرخاشگری و ...دیده میشود.
به گفته این روانشناس ،بر اساس معیارهای علمی
این عالئم حداقل باید یک سال در فرد دیده شوند
تا بتوان گفــت فرد به بازیهــای رایانهای اعتیاد
پیدا کرده است ،همچنین این اعتیاد اکثرا ً در بین
نوجوانان خصوصاً نوجوانان پسر شایعتر است .ناقل
معتقد است افرادی که به بازیهای ویدئویی اعتیاد
پیدا میکنند تا حدی مشغول بازی میشوند که
با مشــکالتی در تمرکز ،تحصیل ،خستگی روانی
و حتی ســردردهای میگرنی و مشکالت حافظه
روبهرو میشــوند .وی افزود :بهترین راهکاری که
برای خانوادههــا میتوان ارائه داد این اســت که

حضور معلمان در مدارس
الزامی است

ایرنا :وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه
سیاست شروع ســال تحصیلی سیاستی است
که جنبههای ثابــت ،قطعی-حتمی و اختیاری
دارد ،گفــت :ما اولویــت را آمــوزش حضوری
دانشآمــوزان در نظر گرفتهایــم و مدارس هم
باید اولویت را به آموزش حضوری دانشآموزان
بدهند .حاجیمیرزایی ،یکی از دالیل پافشاری بر
آموزش حضوری را دشــواریهای تنوع آموزش
غیرحضوری دانست و بیان کرد :با فاصله گرفتن از
آموزش حضوری با روشهای متنوعی از آموزش
روبهرو خواهیم شــد که هر یک از این روشها
دشواریهای خاص خود را دارد .وی با تاکید بر
حضور معلمان در مدارس تصریــح کرد :وقتی
اساس کار را بر آموزش حضوری قرار میدهیم،
پس باید معلمان در مدارس حضور پیدا کنند و
ضمن تدریس به صورت مجازی به دانشآموزان
حاضر در مدرسه نیز آموزش دهند.

پرداخت وام خرید
لپتاپ و موبایل به دانشجویان

ایرنا :رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
درباره اختصاص وام ویژه کمک خرید تجهیزات
ارتباطی با آموزشهای مجازی در سال تحصیلی
جدید ،اظهار کرد :در این رابطه طی بخشنامهای
که قرار است به دانشــگاهها ابالغ کنیم ،اولویت
اختصاص وام ضروری با دانشجویانی خواهد بود
که این وام را برای توسعه ابزار هوشمند آموزش
مجازی میخواهند .ناصر مطیعی در ادامه بیان
کرد :با توجه بــه افزایش قابلتوجهــی که وام
ضروری در ســال تحصیلی جدید دارد میتواند
بخشی از مشــکالت دانشــجویان را در زمینه
آموزش مجازی حل کند.

محدودیت در اعزام نیروی کار
به خارج از کشور

هشدار یک روانشناس درباره برخی بازی ها :

والدین مراقب آنالین ها باشید

ایسنا :رئیس سازمان نظام پرستاری با تاکید بر
اینکه موضوعی تحت عنوان جذب نیروی  ۸۹روزه
نباید وجود داشته باشد ،گفت :ما قرارداد کمتر از
یک ســال را قبول نداریم .حالت ایدهآل برای ما
حاکمیتی بودن و ماندن شــغل پرستاری برای
استخدامهاســت که این کار توسط دولت انجام
شود .محمد میرزابیگی افزود :در شرایط خیلی
ضروری و اضطراری میتوان از طریق غیردولتی
نیرو جذب کــرد که در این خصــوص نیز همه
صاحبنظران معتقدند دانشگاهها اشتباه میکنند
نیروهای خود را از طریق شرکتها میگیرند؛ زیرا
هزینههایشان افزایش مییابد؛ در حالی که کارایی
و بهــرهوری آنها کاهش مییابد و بهتر اســت
اگر مجبور به جذب نیروی غیردولتی میشوند
خودشان قرارداد ببندند ،اما در هر صورت قرارداد
کمتر از یک سال در حوزه پرستاری نباید داشته
باشــیم .میرزابیگی ادامــه داد :در بحران کرونا
برخی دانشگاهها به اشتباه اقدام به جذب نیروی
 ۸۹روزه پرستاری کردند که این قراردادها باید
تبدیل به قرارداد یک ساله شود.

زمان استفاده از این بازیها را برای کودکان خود
محدود کنند و در خانه قوانینی مربوط به آن وضع
کنند تا زمان مشــخصی برای بازی کردن وجود
داشته باشد.
این روانشــناس به دور کردن گوشی از کودکان
در هنگام خواب تاکید کرد و ادامــه داد :والدین
نباید اجازه دهند کودکان تا نیمهشــب با گوشی
مشغول بازی باشند و نباید اینترنت در تمام لحظات
برای کودک در دسترس باشد ،همچنین والدین
میتوانند فعالیتهای مختلفــی را برای کودکان
فراهم و جایگزین بازیهــای ویدئویی کنند و در
نهایت اگر الزم بود میتوانند از کمک روانشناسان
و روانپزشکان نیز بهره ببرند چرا که در مواردی دارو
درمانی میتواند جواب دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان :معاون اشتغال وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :با شــیوع کرونا
عم ً
ال اعزام نیروی کار به خارج از کشــور محدود
شده است .عیســی منصوری اظهار کرد :قبل از
کرونا مراکز کاریابی عملکرد خوبی داشــتند و
روند رو به افزایشــی را طی میکردند .او با بیان
اینکه  ۱۲۰مرکز کاریابی ثبت شده در حوزه اعزام
نیروی کار به خارج از کشور فعال هستند ،افزود:
بعداز مسئله کرونا عم ً
ال رفتن نیروی کار به خارج
از کشور محدود شده است.
معاون اشــتغال وزارت کار افزود :برای سرعت
بخشــیدن به این کار از ســال گذشــته الگوی
جدیدی را پیــش گرفتیم که آن ایجــاد دفاتر
حمایت و هدایت نیروی کار ایرانی در کشورهای
بــا جمعیــت نیــروی کار بــاالی  ۱۵۰۰نفر
است.

