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باز شدن قفل ورود گردشگران خارجی پس از  ۲۰ماه
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«ایران» از مسائل و مشکالت بین معلمان و دانشآموزان پس از بازگشایی مدارس گزارش میدهد

رئیسجمهوریدرجلسهستادملیمقابلهباکروناخبرداد:

دردسرهای عظیم
خبرنگار

ایرنا

داشته است ،چرا که دانشآموزان در محیط مدرسه
فقــط درس نمیخوانند آنها روابط اجتماعی دارند
بــا همســن و ساالنشــان ارتبــاط برقرار میکننــد و با
معلمان هــم رابطه چهره ب ه چهــره دارند .البته ما
هــم در وزارت آموزش و پــرورش برنامههایی برای
پســاکرونای دانشآموزان و بازگشــت دانشآموزان
به مــدارس داریم .ما از مدیران مدارس خواســتیم
تعامل بیشــتری با دانشآموزان و خانوادهها داشته
باشــند .خانوادهها را درباره مســائل روحــی و روانی
دانشآموزانشــان آگاه کنند .خانوادهها باید بدانند
در کنــار افــت تحصیلی باید توجه جدی ب ه مســائل
روحی دانشآموزانشان داشته باشند .اولویت اصلی
وزارت آموزش و پرورش هم بازگشت دانشآموزان
ب ه روزهای قبل از کروناست».
او تأکیــد میکنــد« :ایجــاد ارتبــاط عاطفــی برای
دانشآموز پایه ابتدایی بســیار مهم است بویژه این
ارتباط بین دانشآموزان اول ،دوم و ســوم دبســتان
ضروری اســت .یادگیری تنهــا از طریــق واژگان و در
فضای مجازی ممکن نیست ،شنیدن صدای معلم
و حرکات زبان بــدن وی میتواند در یادگیری نقش
بســزایی داشته باشــد عالوه بر این دانشآموزان در
این پایهها نظم و انضباط را یاد میگیرند .مسئولیت
پذیــر میشــوند و تعامــل و صبــوری را آمــوزش
میبینند این موضوع دو ســال اســت که در مدارس
تعطیل شده است».

ëëهم افت تحصیلی داریم هم مشکل ارتباطی
برخــی از مدیــران مــدارس هــم از تغییــر رفتار
دانشآمــوزان در این مدت بازگشــاییها میگویند.
نسرین چراغی مدیر مدرسه ابتدایی به این موضوع
اشــاره میکند و میگوید«:وزارت آموزش و پرورش
ســامانهای طراحــی کرده اســت کــه در آن ســامانه
مــا باید اطالعات مدرســه را در زمینــه پروتکلهای
بهداشتی پاســخ دهیم .اگر تمامی شرایط را داشته
باشــیم درهای مدرســه باز میشــود؛ از ما خواستند
کــه بهصــورت ترغیبی دانشآمــوزان را به مدرســه
بکشانیم و این اتفاق در مدرسه ما افتاده .متأسفانه
در ایــن چنــد روز بازگشــاییها مــا بــ ه ایــن نتیجــه
رســیدیم که دانشآموزان ب ه لحاظ ارتباطی بســیار
مشکل پیدا کردهاند .افت تحصیلی و مشکل ارتباط
مســأله جدی این روزهــای ما در بازگشــاییها بوده
اســت .دانشآموز نمیتواند با معلم و همکالســی
هایــش ارتبــاط بگیرد بــرای همین ما در جلســهای
که با معلمان داشــتیم و معلمان هم اعالم کردند
دانشآموزان عصبیتر و پرخاشــگر شدند بنابراین
در ایــن جلســه از آنهــا خواســتیم تا یک ســاعت در
هفتــه بــه موضــوع مهارتهــای زندگــی در کالس
درس اختصاص دهند .امســال ســال ســختی برای
دانشآمــوزان و خانوادههاســت ما تمام تالشــمان
را میکنیــم تا بتوانیم شــرایط را برای دانشآموزان
عادی کنیم».

رئیسجمهوریباتأکیدبرضرورتحمایتازتولیدکنندگان
واکســن داخلی کرونــا گفت :بــرای حمایــت از زحمات این
تولیدکننــدگان حتمــاً باید پیش خرید واکســن داخلی مورد
تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انجام شود.
آیتاهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی روز شنبه در جلسه
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ،اقــدام شــرکتهای داخلی در
تولیــد واکســن کرونــا را بســیار ارزشــمند دانســت و اظهــار
داشــت :حمایت از فعالیت و تولید واکســن داخلی توسط
این شرکتها ،جزو اولویتهای دولت است و در این راستا
ش خرید این تولیدات ،میتواند آنها را نســبت به ادامه
پیــ 
و گسترش فعالیتهایشان امیدوارتر کند .رئیس جمهوری
با قدردانی از تالش و فداکاری شبانهروزی و خستگیناپذیر
کادر بهداشــت و درمــان و همــه کســانی کــه در مقابلــه بــا
بیمــاری کرونا نقــش دارند ،گفــت :امیدواریم بــا همکاری
مردم شریف کشورمان بتوانیم به نقطه اطمینانبخشی در
مهار این بیماری برســیم و با افزایش میزان واکسیناسیون
به بیش از  ۸۰درصد از ســامت مردم صیانت کنیم .دکتر
رئیســی پرهیــز از هرگونــه اقدامــی را که موجب سســتی در
رعایت شــیوهنامههای بهداشتی میشود ضروری دانست
و گفت :نباید نتیجه هوشمندســازی برخــی محدودیتها
باعث عادیانگاری و سستی در مراعات مقررات بهداشتی
توآمد از طریق
باشد .آیتاهلل رئیسی با تأکید بر کنترل رف 
مرزهای زمینی ،دریایی و هوایی ،اظهار داشــت :با توجه به

President.ir

«پســرم کالس دوم بــود کــه مدرســهها تعطیــل
شــد .قرنطینــه و تعطیلی مــدارس شــرایط روحی و
روانــیاش را بهــم ریخت .کامالً گوشــه گیر شــده ،با
کســی ارتبــاط برقــرار نمیکنــد و اصالً تمرکــز درس
خواندن هم ندارد .یک روز در هفته مدرســه میرود
روزهای آمــوزش مجازی مدام در دســت ،دور خانه
دنبالش میروم تا بلکه بنشیند و درس بخواند .اصالً
توجهی به درس و مشقش در این دو سال نداشت».
ایــن بخشــی از حرفهــای مــادر یکــی از
دانشآموزان ابتدایی اســت .البته ایــن روایت برای
بســیاری از خانوادههایــی کــه دانشآمــوزی دارنــد،
آشناســت .والدینــی کــه دیگــر از آمــوزش مجــازی
کالفــه شــدهاند .دردســرهای آموزش مجــازی برای
خانوادههــا از یک طرف و مشــکالت روحــی و روانی
که کرونا برای دانشآموزانشان بهوجود آورده است،
از طــرف دیگــر موجــب بروز مســائل بســیاری برای
خانوادههــا شــده اســت .آن طــور کــه دانشآموزان
میگویند ،دوری از مدرسه و همکالسیها آنها را تنها
کرده اســت .ایــن روزها که دانشآموزان به مدرســه
هم میروند برخی از معلمان بر این باورند که آنها
بســیار گوشــه گیر شــدهاند و ســخت با همکالســی و
معلم ارتباط برقرار میکنند این حرف فعاالن حوزه
کــودک هم هســت .آنها بــر این باورند کــه قرنطینه
موجب افسردگی دانشآموزان شده است .استرس
بیــن کــودکان افزایــش پیــدا کــرده و آنهــا زودرنج و
پرخاشــگر شــدهاند .همین مســائل موجب شــده تا
روانشناســان اعالم کنند که ما در این سال تحصیلی
بــا نســل جدیــدی از دانشآمــوزان روبــهرو شــویم.
موضوعــی کــه رضــا ولدخوانــی روانشــناس حــوزه
کــودکان و نوجوانــان بــه مدیــران مدارس پیشــنهاد
میدهد که بر اســاس حال روحی دانشآموزانشان
پروتکل بهداشت روان دانشآموزان را تهیه کنند.
او در ایــن باره بیشــتر توضیــح میدهــد« :در دو
ســال گذشــته دانشآمــوزان بــه ســبک خودشــان
آمــوزش دیدهاند .دانشآمــوزان آن نظم و انضباط
مدرســه را در خانه نداشتند .ارتباطشان با همساالن
قطع شــد .درس و مشــق را در فضای مجازی جدی
نمیگرفتنــد و صبحهــا تا نزدیکیهــای ظهر خواب

اخبــــار

هدی هاشمی

بودند و شــبها هم بیشتر وقتشــان را در شبکههای
اجتماعی سپری میکردند .حتی درس خواندنشان
هم متفــاوت بود .آنها بر روی مبل نشســته بودند و
گوشــی به دست مطالب درســی را چک میکردند.
نــه از نظــم و انضبــاط مدرســه خبــری بــود و نــه از
تذکــر معلــم و مدیر .حــاال بعد از دو ســال تحصیل
اینچنینــی ایــن دانشآموزان قرار اســت به مدرســه
برونــد .خیلیهاشــان بــا صبح بیدار شــدن مشــکل
دارند و برخیهایشــان هم بهخاطر شرایط قرنطینه
عصبــی و پرخاشــگر شــدهاند .معلمــان و مدیــران
باید بدانند که دانشآموزان به شــرایط قبل از کرونا
برنمیگردند این دوران بهلحاظ روحی و روانی آنها
را ویــران کرده اســت پس آنهــا باید ب ه فکر مشــاوره
دادن بــه دانشآمــوزان باشــند .از نظــر کار امســال
معلمان و مدیران بسیار سخت است».
 ëëبازگشت دانشآموزان به روزهای قبل از کرونا
چندی پیش مســئوالن وزارت آموزش و پرورش
اعالم کردند که تعطیلی مدارس و قرنطینه اجباری
موجب شده تا یک افسردگی پنهان در جامعه اتفاق
بیفتــد .افســردگی پنهــان ابتــدا خانوادههــا را درگیر
کرده اســت .دانشآموز ،پدر و مادر هر ســه افســرده
شــدند و در وهله بعدی افســردگی معلمان اســت.
بــرای همیــن وزارت آمــوزش و پــرورش از مدیــران
مدارس خواســته است تا در روزهای اولیه بازگشایی
با آرامش بیشــتری با دانشآموزان و معلمان رفتار
کننــد .رضوانه حکیــمزاده ،معــاون ابتدایــی وزارت
آمــوزش و پــرورش در این باره به خبرنــگار «ایران»
میگویــد« :آمــوزش غیرحضــوری آســیبهای
بســیاری بــه دانشآمــوزان وارد کــرده اســت البتــه
این آســیب فقط مخصــوص دانشآموزان نیســت
و معلمــان هــم شــرایط خوبــی در دوران قرنطینــه
نداشــتهاند .بــر اســاس بررســیهایی کــه مــا انجام
دادهایــم دانشآمــوزان و معلمان درگیر مشــکالت
روحــی و روانــی بســیاری شــدهاند .رشــد اجتماعــی
دانشآمــوزان در ایــن دو ســال متوقف شــده اســت
و کــودکان و نوجوانان انزواطلب شــدهاند .ما به این
نتیجه رســیدهایم کــه بهداشــت روان دانشآموزان
دچــار مســائل بیشــتری شــده اســت بــرای همیــن
تصمیــم بــه بازگشــایی مــدارس کردهایــم شــواهد
نشــان میدهد بازگشــایی مدارس تا اینجــای کار در
وضعیــت روحی و روانــی دانشآموزان تأثیر مثبتی

پیش خرید واکسن داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی

جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا

اینکــه برخی از کشــورهای همســایه با مــوج جدید بیماری
مواجه شدهاند ،الزم است از تردد افراد بدون داشتن تست
منفــی از مرزهای کشــور جلوگیری شــود .رئیس جمهوری
همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی ستاد
ملی مقابلــه با کرونا گفت :در این بازنگری باید مشــخص
شــود که چه میــزان از مصوبات اجرایی و عملیاتی شــده و
چــه تعــداد از آنهــا ،موضوعیت خــود را بعضاً بــا توجه به
تغییر شــرایط از دست داده است و انجام این کار میتواند
در تصمیمگیریهای بعدی به ستاد مؤثر باشد .همچنین
در ایــن جلســه بــا توجــه بــه موفقیتهــای چشــمگیر در
کاهش آســیبهای ناشــی از کرونــا ،موضوع اجــرای طرح
محدودیتهای هوشمند در سراسر کشور بویژه چند استان
با وضعیت قرمز بررسی شد.

عفونت  HIVبا تجویز غیرمنطقی دارو نسبت به درمان مقاوم شده است

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت
ضمــن هشــدار نســبت بــه تجویــز غیرمنطقــی و بیرویــه
آنتی بیوتیکهــا و خطــر مقاومتهــای میکروبــی ،گفــت:
از بیــن بیمارانــی که بــر اثر ابتال بــه کرونا در  ICUبســتری
میشــوند حداکثــر  ۱۵درصــد آنهــا نیــاز به آنتــی بیوتیک
دارنــد ،امــا شــاهدیم کــه  ۷۵درصــد آنهــا آنتــی بیوتیــک
دریافت میکنند و این نشان از مصرف بیرویه دارو دارد.
بــه گزارش ایســنا ،دکتــر محمدمهدی گویا در نشســت
خبری هفته اطالعرسانی مقاومت میکروبی گفت :نمونه

دیگــر ســلهای مقاوم بــه درمان اســت کــه داروهای خط
اولــی کــه بــرای آنها بــه کار میرفت و در شــش مــاه بیمار
بهبــود مییافــت از بیــن رفتــه و حــاال بــ ه دنبــال مصــرف
بیرویه دارو ســلهایی به وجود آمده اســت که نســبت به
دارو مقــاوم شــدند .گویــا ادامه داد :متأســفانه مــواردی از
عفونــت  HIVرا داریم که بهدلیل اینکه داروهایی که برای
درمان آنها به کار میرفت بدرستی تجویز و مصرف نشده
اســت به بیماری مقاوم به دارو تبدیل شدهاند .میلیونها
تومان هزینه هر ماه درمان فرد مبتال است.

دبیر ســتاد راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشــور از حذف
نشــدن کنکــور سراســری خبــر داد .منصــور کبگانیــان دربــاره
احتمــال حذف کنکور اظهار کرد :کلمه کنکور یعنی ســنجش
و پذیرش که در قالب این معنی حذف شــده اســت .سنجش
در کنکور یعنی اینکه  ۶۰درصد آن به آموزش و پرورش واگذار
شده است و  ۴۰درصد باقی مانده به خود داوطلب بر میگردد
که در مدت زمان  ۴ســاعت باید آزمون کنکور دهد .او تصریح

کــرد :کنکور سراســری قــرار شــده دو بار در ســال برگزار شــود،
بنابراین اگر به شــکل قبلــی کنکور که هیجــان و نگرانی وجود
داشت نگاه کنیم باید گفت که کنکور برداشته شده است ،ولی
ســنجش و پذیرش همچنان در کنکور وجود دارد .دبیر ســتاد
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد :اگر سنجش
و پذیرش در کنکور وجود نداشــته باشد دیگر عدالتی نخواهد
بود ،بنابراین کنکور حذف نشده است و نخواهد شد.

کنکور باز هم ماندنی شد

