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پرستاران در صدر اعتماد اجتماعی در جهان

ساعت کاری مترو تا ساعت  ۲۴افزایش یافت

مدیــر ارتباطات و امور بینالملل شــرکت بهرهبرداری متــروی تهران و حومه
در راستای خدمترسانی به شرکت کنندگان در مراسم شیرخوارگان حسینی
گفت :به منظور تسهیل در رفت و آمد شرکت کنندگان در مراسم شیرخوارگان
حســینی به مصالی امام خمینی(ره) ،شــرکت بهرهبرداری متــروی تهران و
حومه ،روز جمعه  ۱۴مرداد ماه  ۱۴۰۱خدماترسانی ویژه دارد.
احسان حامد مقدم ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید
و ســاالر شــهیدان حضرت امام حســین(ع) و یــاران باوفایش افــزود :با توجه
به برگزاری همایش شــیرخوارگان حســینی در مصالی امام خمینی(ره) و به
منظور رفاه حال شهروندان و شرکتکنندگان در این مراسم ،سرویس دهی در
تمامی خطوط یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش و هفت از ساعت  ۶صبح آغاز
میشــود و شــهروندان را برای حضور در این مراســم به ایستگاههای مصالی
امام خمینی(ره) و شهید بهشتی واقع در خط یک و سه مترو انتقال میدهد.
وی تصریح کرد :به منظور رفاه حال شهروندان و شرکت کنندگان در این
مراسم سرفاصله حرکت قطارها از ابتدای صبح تا ساعت  ۱۰:۳۰در خط یک
از ۷به  ۵دقیقه و در خط سه از  ۱۰به  ۶دقیقه کاهش مییابد.
مقــدم خاطرنشــان کرد :در صــورت نیاز قطارهــای فوقالعــاده نیز برای
تســهیل در رفــت و آمــد مســافران اعــزام خواهــد شــد .همچنیــن مقــدم از
افزایــش ســاعت کاری متــرو در خطــوط درون شــهری خبــر داد و گفــت :به
منظور ســرویسدهی هرچه بهتر به عزاداران حســینی تا پایان روز دوشــنبه
۱۷مردادمــاه ســرویس دهــی در خطوط یک ،دو ،ســه ،چهار ،شــش و هفت
متروی تهران تا ساعت  ۲۴افزایش مییابد .مدیر ارتباطات و امور بینالملل
شــرکت بهرهبرداری مترو با تأکید بر اینکه اعزام آخرین قطار از ایستگاههای
مبدأ ســاعت  ۲۳خواهد بود ،خاطرنشــان کرد :ســرویس دهــی در خط پنج،
خط فرودگاه امام خمینی(ره) و فرودگاه مهرآباد تغییری نخواهد داشت.

نحوه ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی
«فاقد مدرک» اعالم شد

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد که در سال گذشته  ۲میلیون و ۸۰۰
کودک غربالگری بینایی شدند.
علیمحمد قادری در مراسم امضای تفاهمنامه ارائه خدمات غربالگری
تنبلی چشم و انجام حمایتهای درمانی و تأمین کمک هزینه خرید عینک
بــرای کودکان  ۳تا  ۶ســاله مناطق کمبرخوردار کشــور میان بنیــاد  15خرداد
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام با سازمان بهزیستی کشور بیان کرد :بنیاد
 ۱۵خــرداد و اعضــای هیــأت مدیــره آن با نــگاه جامعی که دارند در ســطوح
متنوع پیشگیری وارد شدهاند و سازمانهای دولتی را حمایت میکنند.
وی با اشــاره بــه اینکه در این آیین قصد داریــم موضوع غربالگری تنبلی
چشــم را در مناطق محروم در بازه ســنی کودکان  ۳تا  ۶ســاله تحت پوشش
قــرار دهیــم تــا افراد مشــکوک بــه تنبلی چشــم یــا موضوعات اولیه ســطح
تشــخیص غربالگــری در مناطق محروم را پوشــش صد در درصدی داشــته
باشــیم ،گفت :البته این آگاهســازی عمومی برنامهای است که از دهه  ۷۰در
ســازمان شــروع شده اســت و در این طرح طی سال گذشــته  ۲میلیون و ۸۰۰
کودک غربالگری بینایی شدند.

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

بیعدالتی آموزشی نقطه ضعف بزرگی
در سیســتم آموزشی کشور است .درست
اســت که ایــن ســالها تالش شــده تا در
دوردســتترین نقاط کشــور مدرسه برپا
شــود و در دولــت ســیزدهم نیــز اهتمام
جــدی برای دسترســی آموزشــی ایمن و
شایســته بــرای فرزندان این ســرزمین با
جدیــت پیگیــری میشــود ،امــا موضوع
مهــم دسترســی بــه فرصتهــای برابــر
آموزشــی اســت .فرصتهــای برابــر
آموزشــی در دسترســی بــه معلمــان
بــا کیفیــت ،کتابهــا و ابزارهــای کمــک
آموزشــی ،دیــده شــدن اســتعدادها و
هدایــت و پیگیــری آن اســتعدادها خود
را نشــان میدهد .بدون تردید اســتعداد
تحصیلی یا هــوش تحصیلی به صورتی
پراکنده در سراســر کشــور وجود دارد ،اما
فرصــت شــکوفایی آن نیازمنــد هدایت
و راهبری اســت .با اعالم اســامی نفرات
برتر کنکــور  1401و اعالم نتایج اولیه این
کنکــور بار دیگر پرونده عدالت آموزشــی
در شــکل بررســی ســهم دانشآمــوزان
مــدارس دولتــی در مقابــل غیردولتــی
و ســمپادیها در رتبههــای برتــر خــود را
نشــان میدهــد؛ به طــوری که با روشــن
شدن سهم مدارس دولتی و غیردولتی و
استعدادهای درخشان در  40رتبه برتر 5
گروه آموزشی کنکورامسال ،تقریباً سهم
مــدارس دولتی را میتــوان صفر در نظر
گرفت؛ با اینکه درخشــش دانشآموزان
غیرتهرانی در این کنکور بیشــتر شده بود
اما تمام  40دانشآموز در مراکز استانها
یــا شــهرهای مهــم اســتانها تحصیــل
کردهانــد و مهمتــر اینکــه بجــز نفــر اول
کنکــور هنر که در هنرســتان هنرهای زیبا
که گرچه مدرســهای دولتی اســت اما باز
هم در کشــور مدرسهای خاص محسوب
میشــود و نفــر پنجــم رشــته انســانی
کــه در مدرســه نمونــه دولتــی تحصیــل
کــرده ،تمــام دانشآمــوزان در مــدارس
اســتعدادهای درخشــان و غیردولتــی
تحصیــل کردهاند .هــر  5نفــر اول کنکور
زبانهــای خارجــی و  10رتبــه اول کنکــور
تجربی از مدرسه استعدادهای درخشان
هســتند و در  25برگزیده اول کنکور هنر،
ریاضــی و انســانی نیــز  9دانشآمــوز در
مدرســه غیردولتــی و  15دانشآمــوز در
مدرســه اســتعدادهای درخشــان و یک
نفــر در مدرســه نمونــه دولتــی تحصیل
کرده اســت .تقریباً همین نسبت به طور

معمــول در رتبههــای  40تــا  1000نیــز
مشــهود است .گرچه بســیاری معتقدند
نفس تحصیل در مدارس استعدادهای
درخشــان شناســایی استعدادهاســت و
ایــن مدارس بــه نوعی دولتی محســوب
میشوند و حاال در بسیاری از نقاط کشور
ایــن مــدارس وجــود دارد امــا همچنــان
امــکان تحصیــل در ایــن مــدارس بــا
وجــود آزمونهــای ورودی و محــدود
بــودن ثبتنامها و دیگر مســائل دشــوار
اســت .روی دیگر ماجرای خروجی قابل
مشــاهده دربــاره عدالــت آموزشــی در
سیستم آموزشی را در المپیادها میتوان
توجو کرد .بسیاری از دانشآموزان
جس 
روستایی ،عشایری و شهرهای این کشور
شناختی از این المپیادها ندارند.
پس از کســب موفقیتهــای جهانی
و مــدال آوری دانشآمــوزان ایرانــی در
المپیادهای علمی جهانی یوسف نوری
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به کسب
این موفقیتها در گفتوگویی به آماری
اشــاره کــرد کــه قابــل تأمــل اســت .وی
گفــت :باید بــرای دانشآمــوزان مناطق
دورافتــاده و مــرزی کشــور برنامهریــزی
کنیم تا بتوانند در این مســابقات شرکت
و عناویــن ملــی و بینالمللــی کســب
کنند .در مســابقات جهانی امســال ســه
نفــر از دانشآمــوزان شــرکت کننــده از
شهرستانها هستند.
وی افــزود :نــگاه دولت ،نــگاه عدالت
محوری است و بر همین اساس آموزش
و پــرورش با هماهنگی با ســازمان صدا و
سیما ،در شــبکه امید برای دانشآموزان
کل کشــور ،برنامههایی برای آمادهسازی
دانشآموزانبرایشرکتدرالمپیادهای
ملی پخش میکند تا دانشآموزان تمام
کشــور بتوانند از این امکان برای افزایش
ظرفیتهای علمی خود اســتفاده کنند.
باشگاه دانش پژوهان جوان مدت زیادی
تعطیــل شــده بود کــه اخیــراً در شــورای
عالــی انقالب فرهنگی ،اساســنامه آن به
تصویــب رســید و این باشــگاه بــه عنوان
مکانی که منتخبین کشوری المپیادها در
آن جمع شده و برای المپیادهای جهانی
آماده میشوند ،تبدیل خواهد شد.
نکتــه مهــم در همــان یک خــط اول
صحبتهــای وزیــر آمــوزش و پــرورش
خــودش را نشــان داد .حضــور تنها ســه
دانشآمــوز المپیــادی از شهرســتانها
حاکی از نبود عدالت آموزشــی در کشــور
اســت .ایــران پهنه وســیعی اســت که به
اندازه این وســعت هوش و استعداد نیز
در کشور پراکنده اســت .اما چگونه است

که شناســایی اســتعدادها یا پرورش آنها
در تهــران متمرکز اســت؟ ایــن موضوع
وقتی قابل تأملتر میشــود که به نتایج
کنکــور و ســهم تهرانیهــا و دهکهــای
بــاالی جامعــه در موفقیــت آن طــی
ســالهای اخیــر نــگاه کنیــم! گویــی پیام
این موفقیتها این اســت کــه دو عنصر
پایتختنشــین بــودن و هزینــه کــردن
درکســب موفقیت علمــی نقش مهمی
دارد و این پیام باید اصالح شــود چرا که
در گوشــه گوشــه این ســرزمین نوجوانان
و جوانانــی هســتند که بســیار مســتعد و
سختکوش هستند اما این استعداد هدر
میرود .از ســوی دیگر عدالت آموزشــی
بــا هــر کــدام از ایــن پیامهــا بــه جامعــه
خدشهدار میشود خصوصاً آنکه بدانیم
کســانی کــه در المپیادهــای جهانی رتبه
کســب میکننــد ،میتواننــد بــدون هیچ
محدودیتــی در رشــته مــورد عالقه خود
در دانشــگاه تحصیــل کنند و کســانی که
در المپیادهای کشــوری رتبه کسب کنند
خواهند توانست در صورت کسب  ۸۵تا
 ۹۰درصد نمره آخرین فرد قبول شده در
آن شهر رشته قبول شوند.
اینها در حالی است که رئیس سازمان
ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان
پیــش از این گفته بــود :خانواده ســمپاد
همه کســانی را که اســتعداد دارند و قدر
اســتعداد خــود را میداننــد بخشــی از
خانــواده خود میدانــد .در حوزه المپیاد
ســمپاد همــه تــاش خــود را کردهایم تا
دایره محدود پذیرفتهشدگان را گسترش
دهیــم و مــدارس المپیــاد را در مناطــق
محروم و استانهای دور دست باز کنیم و
امروز خیل عظیمی از بچههای سمپاد را

در بین مدالآوران المپیاد در استانهای
مختلــف داریــم .ایــن ســخنان در حالی
گفته شده که حاال به نظر نمیرسد بتوان
گفت آمار از این نتیجهای که الهام یاوری
به آن اشاره کرده ،حمایت کند.
دانــش آمــوزان ایرانــی بــه تازگی در
المپیاد زیست شناسی با کسب  4مدال
طــا در رتبــه اول جهــان ایســتادند .در
المپیاد فیزیک دو مدال نقره و  3مدال
برنز کســب کردنــد و در المپیاد شــیمی
موفــق به کســب  ۲مدال طــا و  ۲مدال
نقره شدند.
امید نقشــینه ،معاون اســتعدادیابی
و توانمندســازی فراگیــر ســازمان ملــی
پــرورش اســتعدادهای درخشــان در
گفتوگو بــا «ایــران» در واکنش به نتایج
پیروزی دانشآموزان المپیادی که اغلب
ایــن دانشآمــوزان در مــدارس اســتان
تهــران تحصیــل میکننــد ،توضیــح داد:
نتایج امســال از نظر رقابــت بینالمللی
خیلی درخشــان و قابل افتخار است ولی
جنبهای که اشاره کردید نیز اهمیت دارد.
المپیادهــای دانشآموزی قرار اســت در
کل کشــور ،بــرای اســتانهای گوناگــون و
مــدارس مختلــف ،اثرگــذار باشــد .اینکه
بیشــتر دانشآمــوزان تیمهــای نهایــی از
اســتان تهــران بــوده حاکــی از این اســت
کــه اثرگــذاری ایــن المپیادهــا آنقــدر کــه
میخواهیم نیست .در استانهای زیادی
در یــک المپیاد خاص مثــل ریاضیات یا
فیزیک در دوره تابستانه شاید برای 15 ،10
استان کشور دانشآموزان ،دورهای جهت
کســب مدال کشــوری بگذراننــد؛ پس در
آن مرحلــه وضعیتمان بهتر اســت ،هر
چند آن هم وضعیت مطلوبی نیســت و

دوست داریم گسترده بودن المپیاد بیش
از این چیزی که هست ،باشد ولی المپیاد
آنقدر هم در کشور گسترده نیست.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
در اســتانهایی همچــون سیســتان و
بلوچستان ،معلمان بر هوش و استعداد
دانشآموزان واقفاند ،چطور میتوان از
این ظرفیت اســتفاده کرد؟ توضیح داد:
در نقــاط مختلــف کشــور دانشآمــوزان
مســتعد و عالقهمنــد زیــادی داریــم کــه
اگــر درســت کار انجــام دهیم شناســایی
و وارد ایــن جریــان شــده و شــاهد فعــال
بودن بیشتر المپیاد خواهیم بود .متولی
المپیادهای علمی حدود  10ســال پیش
مجموعهای به نام باشگاه دانشپژوهان
جوان بــوده و این مجموعــه در مقطعی
ادغام شده و هویت باشگاهی و استقالل
عملکرد خود را کامالً از دست داده است.
نقشینه اضافه میکند :در آن سالها
کــه باشــگاه دانــش پژوهــان جــوان یک
مجموعه ســرپا بــوده کمیتههای علمی
خــود مجموعــه بــرای بحــث عدالــت
آموزشــی کارهــای جــدی میکردنــد.
آن زمــان امکانــات اینترنتــی کنونــی
وجــود نداشــت و در ایــن حد بــود که در
مراحلــی تیمهایــی از المپیادیهــای
قدیــم تشــکیل میشــدند و هــر تیــم به
استانهای مختلف ســفر میکرد و برای
دانشآمــوزان المپیــادی ایــن اســتانها
طی چند روز کالسهایی برگزار میشــد
و از ایــن رو بــا مقولــه المپیــاد آشــناتر
میشــدند .ســپس تعداد کســانی که در
مرحلــه اول قبــول شــده بودنــد و بــرای
مرحله دو نیاز به کمک بیشتری داشتند،
محدودتر میشــد .برای آنها در مرحله

آیا لیست ساختمانهای ناایمن پایتخت علنی خواهد شد؟

خیز مرگومیرهای کرونایی به سمت سه رقمی شدن

حمیدهامینیفرد /شهرداری تهران قول
داده تــا بزودی لیســت ســاختمانهای
پرخطر را علنــی کند .این خبر را مهدی
اقراریان ،یک عضو شــورای شهر تهران
اعــام کرده اســت .اینکــه چــه زمانی و
چطــور البتــه هنوز رســانهای نشــده ،اما
نخســتین قدمها پس از پافشــاریهای
زیاد فعالً برداشته شده است .مطالبات
بــرای افشــای لیســت ســاختمانهای
پرخطــر از زمــان حادثــه متروپــل در
آبــادان شــدت گرفــت .روزنامــه ایــران
نیــز همــان زمــان در گزارشــی از 129
ساختمانی نام برد که از چند سال قبل،
نامشان در لیســت پرخطرها آمده بود.
ایــن لیســت ،البته ســابقه دیرینــه دارد.
شورای شهر پنجم نیز بارها اعالم کرده
بــود کــه بایــد لیســت پرخطرهــا علنی
شــود تا شــهروندان دانســته پا به داخل
ســاختمانهای نشــانهدار بگذارنــد .اما
ایــن اتفــاق بــا وجــود اصرارهــای زیــاد
هیــچگاه نیفتاده اســت .برخیهــا البته
بــر ایــن باور بودنــد که علنی کــردن این
لیســت ممکــن اســت موجــب شــود تا
بــار مســئولیت از روی دوش مســئوالن
برداشته شده و اگر اتفاقی افتاد ،بگویند:
«مــا کــه لیســت را افشــا کــرده بودیــم
شــما چــرا وارد شــدید؟!» امــا عــدهای
هــم معتقدند کــه شفافســازی بهتر از
پنهانکاری اســت .با این همه حاال عزم
جدی برای افشــای این لیست برداشته
شده اســت .برخی رســانهها چند وقت
پیــش اســامی ســاختمانهایی را اعالم
کردند کــه در این لیســت قرار داشــتند.
امــا شــهرداری تهران بســرعت بــه این
خبــر واکنش نشــان داد و اعــام کرد که
ایــن لیســت نمیتواند مبنــای قضاوت
شــهروندان قــرار بگیــرد؛ موضعــی کــه
البته چنــدان دور از انتظــار نبود .چراکه
در این چند سال (از زمان انتشار لیست

یهای
فریبــا خــان احمــدی /آمــار فوت 
کرونــا به ســمت عــدد ســه رقمی خیز
برداشــته اســت .برخــی پیشبینیهــا
بــر ایــن اســت کــه ســه رقمــی شــدن
مرگهــای کرونایــی در مــوج هفتــم
بیمــاری محتمل اســت و زنــگ خطر
افزایــش موارد فوتی در حالی به گوش
میرســد کــه در  24ســاعت منتهــی
بــه روز گذشــته آمــار قربانیــان رکــورد
تــازهای زد و بعــد از حــدود دو مــاه و
نیــم با ثبت عــدد  75فوتــی در روز در
چند قدمی شکســتن ســد مرگ باالی
صــد نفــر در روز قــرار گرفت .بــا اینکه
تعداد موارد ابتال براســاس تستهای
تشــخیصی همچنان زیر  10هزار بیمار
گــزارش میشــود و روز گذشــته نیــز
 8540بیمــار بــر اســاس معیارهــای
قطعی تشــخیصی در کشــور شناسایی
شــدند ،اما آمارهای حقیقــی به دلیل
نبــود بیماریابی فعــال و کمبود تعداد
تستهای پیســیآر بیش از آمارهای
رســمی اســت .از طرفــی آنطــور کــه
از نقشــه کرونایــی کشــور پیداســت بــه
نظــر میرســد آمــار مــوارد بســتری در
شهرستانها نیز روند تصاعدی گرفته
و حــاال  ۱۲۰شهرســتان در وضعیــت
قرمــز و ۱۱۲شهرســتان در وضعیــت
نارنجــی قــرار دارند .با ادامه پیشــروی
مــوج مبتالیــان و بســتریها وضعیت
در  ۱۶۶شهرســتان در وضعیــت زرد و
 ۵۰شهرســتان در وضعیــت آبــی نیــز
بیثبــات اســت .تغییــرات اپیدمی که
گومیر مانور
عمدتاً روی بســتری و مر 
میدهــد تحلیــل روشــنی از گــردش
ویــروس در جامعــه نمیدهد با وجود
ایــن ،همچنــان رونــد روبــه افزایــش
مرگومی رهــا ادامــهدار خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس روز گذشــته رؤســای
ســازمان نظام پزشــکی کشــور و تهران

لیست پردردسر پرخطرها!

اولیه تاکنون) برخی از این ساختمانها
مســیر ایمنســازی را آغــاز کردهانــد و
تعدادی نیز از لیســت بســیار خطرناک
خــارج شــده و بــه لیســت کمخطرهــا
اضافــه شــدهاند .مهدی عباســی ،عضو
شــورای شــهر تهــران پیــش از ایــن بــه
«ایــران» گفتــه بــود کــه «بخشــی از این
ســاختمانها تــا  70درصــد و تعــدادی
نیــز بیــن  20تــا  50درصــد ایمنســازی
شدهاند .اما الزم است که ارزیابی دوباره
شوند ».از طرفی بعضی دیگر برعکس،
از وضعیت ایمنــی فاصله گرفته و حاال
به لیســت پرخطرهایی اضافه شــدهاند
کــه در هیــچ کجــا نامشــان درج نشــده
اســت! نکتهای که البتــه نباید فراموش
کرد ویژگی ســاختمانهایی است که در
این لیســت جا خوش کردهاند .بعضی
از ایــن ســاختمانها مراکــز اداری و
ی هســتند و نمیتوان با انتشار
بهداشــت 
نامشــان ،از جــان مراجعهکننــدگان آن
سلب مســئولیت کرد؛ چرا که وضعیت
یک ساختمان مسکونی یا حتی تجاری
ناایمــن بــا یــک درمانــگاه و کلینیــک
درمانــی متفــاوت اســت .شــهروندان
شاید بتوانند از یک مرکز تجاری فروش
لباس چشمپوشی کنند ،اما از یک مرکز
درمانــی هرگــز! بنابرایــن باید عــاوه بر
انتشــار اســامی ،تکالیفــی کــه برعهــده

دوم برنامههایــی گذاشــته میشــد و در
مقاطعــی کمیتههای علمی بســتههای
آموزشــی تهیــه میکردنــد و بــرای همه
دانشآموزانــی که در یــک مرحله قبول
میشــدند و در ســطح کشــور پراکنــده
بودند میفرستادند.
وی میافزایــد :در ایــن چنــد ســاله
وضعیت باشــگاه بهتر و حتی اساسنامه
آن تصویب شــده اســت .همچنین خود
ســمپاد در سالهای  97، 96به وضعیت
بهتــری رســید و بــه تبــع آن مجموعــه
المپیادهــا هم اوضــاع بهتری پیــدا کرد.
البتــه از جملــه تبعــات ایــن نابســامانی
شــاهد بودیم در باز ه شش ســال متوالی
منابــع مالــی المپیادهــا ،قســمتی کــه
بــه اســاتید ،دانشــجویان ،مصححیــن و
طراحان میبایســت اختصاص پیدا کند
قطع شــده بــود .وقتــی منابــع مالی یک
مجموعــه طی شــش ســال قطع شــود و
اســاتید کالسهای المپیادی شش سال
حقوق معوقه داشته باشند چه وضعیتی
رخ خواهــد داد؟ قطعــاً عالقــه ،تــاش و
ایثار این افراد بود که طی ســالهای اخیر
تالش شــد ســطح المپیاد تا یــک میزان
حداقلی حفظ شود تا امروز بتوانیم راجع
به این حرف بزنیم المپیادها که هست،
پس چرا در کشور گسترده نیست.
نقشینه خاطرنشان میکند :امکانات
مجازی در دو ســال کرونا بســیار گسترده
شــد و خیلی از دانشآمــوزان و معلمان
با این نوع ابزارها آشــناتر شــدند و داریم
کارهایــی میکنیــم که بزودی پاســخ آن
را نمیبینیــم و بایــد کمی صبــر کنیم تا
ثمــر دهــد .در مرحلــه اول حــدود صــد
هزار دانشآموز شــرکت کردنــد و حدود
 10هــزار نفر آنها به مرحله دوم راه پیدا
میکننــد .بــرای دانشآمــوزان مرحلــه
دوم که در کشــور بودند در اوایل امســال
چندیــن هفتــه کالس آمــوزش مجــازی
برگزار شد.در رشــتههای مختلف حدود
شــش هــزار دانشآمــوز کــم یــا زیــاد از
کالسهای مجازی بهره بردند.
معاون استعدادیابی و توانمندسازی
فراگیر سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان تأکید میکند :این کار گامی رو به
جلو است و ما این پیام را به دانشآموزان
دادیــم که میتوان از آمــوزش و پرورش و
باشــگاه ســمپاد چنین توقعاتی داشــت.
ادعــا نمیکنــم کیفیــت آمــوزش ایــراد
نداشــت و حتماً ماهیت آموزش مجازی
بــه گونــهای نیســت کــه بتوانــد بــا کالس
حضوری رقابت کند ولی گامی در راستای
عدالتآموزشیبرداشتهایم.

 75بیمار مبتال به کرونا جان باختند

عکس :علی محمدی  /ایران

غربالگری «تنبلی چشم» کودکان  ۳تا  ۶ساله
مناطق محروم

 80درصد المپیادی ها تهرانی هستند

مالک گذاشته شده تا هرچه زودتر مسیر
ایمنسازی را آغاز کرده هم علنی شود.
شفافیت انتشار این لیست زمانی معنا
پیــدا میکند کــه شــهروندان در جریان
رونــد ایمنســازی قــرار گرفته و هــر روز
تأخیر برای متخلفان ،جرایم ســنگینی
بهدنبال داشــته باشد .رئیس کمیسیون
نظارت و حقوقی شــورای اسالمی شهر
تهــران در ایــن زمینــه بــه شــهروندان
امیــدواری داده و گفته اســت که تاکنون
با تخلف عمده در حوزه ساختوساز در
پایتخت مواجه نشدهاند.
مهــدی اقراریــان تأکید کرده اســت:
«اســامی ســاختمانهای ناایمن توسط
شــهرداری در حال بهروزرســانی اســت
و اطالعرســانی عمومی به شــهروندان
را انجــام میدهــد و از طرفــی دیگــر،
دادســتانی نیــز در خصــوص نحــوه
فعالیت این ساختمانها اقدام میکند.
تخلفات در حوزه ساختوســاز متنوع و
متکثر است».
بــا ایــن توصیــف باید دیــد کــه آیا با
انتشار این لیست پرماجرا ،چه اتفاقاتی
در حــوزه تخلفــات ایمنــی رخ خواهــد
داد .شاید انتشار این لیست باعث شود
تــا شــهروندان در ایــن زمینــه جلوتــر از
مدیران شــهری با طرد متخلفان ،راه را
برای ایمنسازی سریعتر هموار کنند!

عکس :علی محمدی  /ایران

نحوه ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی «فاقد مدرک» در ســال تحصیلی
جدید اعالم شد.
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور در اطالعیهای نحوه
ثبت نام دانشآموزان اتباع خارجی فاقد مدرک را اعالم کرد.
براســاس گــزارش اداره کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور،
تمامــی اتباع و مهاجرین خارجی فاقد مــدرک باید جهت ثبتنام فرزندان
الزمالتعلیــم خــود در مدارس اگر فرزندشــان دارای برگه حمایت تحصیلی
ســال گذشــته ( )۱۴۰۰-۱۴۰۱اســت ،میتواننــد با همــان برگه قبلــی در واحد
آموزشــی ثبتنام کنند و از ابتدای آبان ماه برای تجدید برگه و دریافت برگه
حمایت تحصیلی ســال ( )۱۴۰۱-۱۴۰۲به منظور اخــذ نوبت مراجعه و برای
دریافت برگه سالجاری نوبت دریافت کنند.
همچنین دانشآموزان دارای برگه حمایت تحصیلی سال گذشته (-۱۴۰۱
 )۱۴۰۰کــه مقطع تحصیلی آنها تغییر داشــته ،بایــد برگه حمایت تحصیلی
ســالجاری( )۱۴۰۱-۱۴۰۲را دریافــت کنند و بــرای اخذ نوبــت از  ۲۰مرداد به
نشانی اینترنتی  kanoonnobat.irمراجعه کنند.دانشآموزان متقاضی اول
ابتدایی دارای ســنین  ۶تا  ۸ســال که در «طرح بازشــماری» شــرکت کردهاند
مشروط به ثبت نام در طرح مذکور برای اخذ نوبت از  ۲۰مرداد به نشانی باال
مراجعه و برای تجدید برگه در دفتر تعیین شده نوبت دریافت کنند.

اخبـــــار

تسهیالت متروی تهران به شرکت کنندگان
مراسم شیرخوارگان حسینی
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«ایران» سهم کم دانشآموزان استانهای کشور در مقابل تهرانیها در المپیادهای علمی را بررسی کرد

معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت با بیــان اینکه کوبیدن بــر طبل مطالبات
صنفــی تنهــا هــدف و مهمتریــن هــدف نیســت ،گفــت :ورود ســازمانهای
حرفهای مانند نظام پرستاری و انجمنهای علمی در کنار مطالبات صنفی و
حتی جلوتر از آن ،باید داعیه دفاع از حقوق مردم باشد.
دکتر عباس عبادی در هفدهمین نشست شورایعالی نظام پرستاری با بیان
این مطلب اظهار داشت 14 :سال مکرراً بر اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات
پرســتاری بــه عنوان یک مطالبــه بزرگ جامعه پرســتاری اصــرار ورزیدیم که
بحمداهلل با حمایتهای معنوی مقام معظم رهبری ،همت دولت سیزدهم،
همراهی مجلس و اراده وزارت بهداشت به ثمر نشست که قطعاًسیر تکاملی و
پویایی این قانون در سالهای آینده وجود خواهد داشت .وی ،هویت حرفهای،
ارتقای کیفیت خدمات پرســتاری و عدالت در پرداخت را به عنوان ســه هدف
مهم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری بر شمرد.
معاون پرســتاری وزارت بهداشــت با اشــاره بــه اینکه پرســتاران در صدر
اعتمــاد اجتماعــی در جهان هســتند ،تصریح کــرد :وظیفه ما پاســخ به نیاز
مردم است و باید جلوتر از درخواست مطالبات صنفی به نیاز سالمت مردم
و کیفیت ارائه خدمات به جامعه تالش کنیم؛ چراکه اعتماد مردم به عنوان
یک پشتوانه قدرتمند برای رسیدن به مطالبات حرفهای راهگشا خواهد بود.
عبــادی با تأکید بر تســری خدمات پرســتاری از بالین به ســطح جامعه،
گفــت :بایــد تالش کنیم با توســعه مراکز مراقبت در منزل ،تأســیس و ایجاد
واحد آموزش به بیمار و کلینیکهای تخصصی پرســتاری و پرســتار پیگیر به
این مهم دســت یابیم .وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک
با کار منسجم و تیمی و با کمک سازمان نظام پرستاری ،صاحبنظران فنی
و نخبگان حرفه پرســتاری «قانون مادر پرســتاری» با تلفیق مجموع قوانین
نظام سالمت در پرستاری پرداخته شود.
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در اظهارنظرهــای جداگانــهای بــر
ضــرورت تکمیل واکسیناســیون تأکید
کردند .دکتر محمد رئیسزاده ،رئیس
ســازمان نظــام پزشــکی کشــور گفــت:
تزریــق دوزیــادآور واکســنها منجربــه
کاهــش شــدت کرونــا و مــرگ و میــر
ناشــی از آن میشــود .او ضمن دعوت
از مــردم برای تزریــق دوزهــای یادآور
اظهار داشــت :طبق مطالعــات اثبات
شــده و توافق جهانی تزریق دوز یادآور
واکســن کرونا هم شدت بیماری و هم
میــزان مــرگ و میــر را بــه طــرز قابــل
توجهــی کاهــش میدهــد .همچنیــن
رئیــس هیــأت مدیــره نظــام پزشــکی
بــر لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه رونــد
واکسیناسیون کرونا در کشور با استفاده
از امکانات نهادها و سازمانهای دارای
توان مشارکت در این حوزه تأکید کرد.
دکتر مؤید علویان با اشاره به شرایط
فعلــی کرونــا در کشــور ،گفــت :تصــور
عمومی مبنی بر اینکه کرونا تمام شده
و بحث کاهش محدودیتها و نیز عدم
اســتقبال عمومــی از تزریــق دوزهــای
یــادآور ،باعــث شــد کــه حــاال و زودتر از
تصور ،کشــور وارد پیک هفتــم بیماری
شــود .حاال مجدداً در شرایط خطرناکی
قــرار گرفتهایــم ،امــا متأســفانه اقبــال
عمومی به تزریق دوز بوســتر کم اســت

و از ســوی دیگر هم به نظر نمیرسد که
وزارت بهداشــت بتواند بــه تنهایی این
کار عظیم را به سرانجام برساند.
وی گفــت :قطعــاً بایــد مثــل ســال
گذشــته بــا بســیج رســانهای و تولیــد
محتوای اقناعی مناسب افکارعمومی
را بــه رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
ترغیب کرد و نیز تمامی دســتگاههای
اجرایی کشــور از جمله بسیج را در کنار
وزارت بهداشــت قرار داد تا با استفاده
از ظرفیتهای پایگاههای بسیج کشور
و نیــز ظرفیتهای نهــادی مثل هالل
احمر جمهــوری اســامی ایــران روند
واکسیناســیون عمومــی در کشــور بــه
سرعتی چندبرابر سرعت فعلی برسد
و شــاهد کاهش آمار بســتری و مرگ و
میر ناشی از این بیماری باشیم.
حمیــد ســوری ،اپیدمیولوژیســت
نیــز با بیــان اینکــه احتمال ســه رقمی
شــدن مرگهــای کرونایــی در مــوج
هفتــم وجــود دارد ،گفــت :در حــال
حاضــر زمان مناســبی برای ســفرهای
ســیاحتی و زیارتی برای افــراد پرخطر
شامل افراد باالی  ۶۰سال ،افراد دارای
بیماریهــای زمینــهای ،زنــان بــاردار
و ...نیســت و ایــن گروههــا باید حداکثر
تالششان را انجام دهند تا از مواجهه
با بیماری پرهیز کنند.

