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 کمک ۶میلیاردی شهرداری 
به مراسم اربعین در کربال

اعضــای شــورای 
اسالمی شــهر تهران با 
کمک ۶ میلیارد تومانی 
شــهرداری تهران برای 
مراسم اربعین حسینی 

در کربال موافقت کردند. به گزارش تسنیم، بنابراین 
شهرداری تهران در دوره مدیریت زاکانی در اولین 
اقدام خود قرار است مقدمات برگزاری مراسم اربعین 
را در شــهر کربال فراهم کند. روز گذشته و در ادامه 
دوازدهمین جلسه شورای شهر اسالمی تهران الیحه 
دوفوریتی کمک شــهرداری تهران برای برگزاری 
هرچه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی در کربال 
و حضور زائران در دستور کار اعضای شورای شهر 

تهران قرار گرفت.
    

تلفات کرونا از ۱۱۵ هزار گذشت
کرونا ۴۰۸ خانواده دیگر را 

سیاه پوش کرد
تلفات کرونا از ابتدای 
شیوع در کشور)اسفند 
۹۸( تاکنون با مرگ ۴۰۸ 
نفر دیگر طی ۲۴ ساعت 
منتهی به ظهر سه شنبه 

به ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر رسید. براساس اعالم وزارت 
بهداشت، در بازه زمانی یادشده، ۲۲ هزار و ۳۲۹ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و سه 

هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستری شدند.
    

مراقب باشید با یک پیامک 
»هک« نشوید

کــز  مر ئیــس  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرائم سایبری پلیس 
فتــای ناجا نســبت به 
هک یا سوءاســتفاده از 

حساب های کاربری شهروندان در فضای مجازی با 
اخذ کد تائید ورود و یا عضویت هشدار داد. به گزارش 
ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی بابیان اینکه یکی از 
راه های ورود به حساب کاربری شهروندان در فضای 
مجازی، دسترسی از طریق کد تائید ورود یا عضویت 
است، گفت: معموالً برای ورود به نرم افزار شبکه های 
اجتماعی عالوه بر رمز به یک کد تائید که از طریق 
پیامک ارسال می شود، نیاز است. افراد سودجو نیز 
گاهی برای دریافت این کد تائید با شــماره موبایل 
کاربران تماس گرفتــه و اعالم می کنند که از طرف 
فالن سازمان یا مسابقه تماس گرفته و برای راستی 
آزمایی به کدی که برایشان پیامک شده نیاز دارند. 
رجبی به شهروندان هشــدار داد که به هیچ عنوان 
کدهای تائید پیامک شده را از طریق تماس تلفنی 
یا پیامک برای افراد ناشــناس ارسال نکنند و توجه 
داشته باشند که برای برنده شدن در هیچ مسابقه، 
قرعه کشی و ... نیازی به ارائه کد تأییدی که به شماره 

آنان پیامک شده به افراد غیر وجود ندارد.
    

 گرمخانه های پایتخت در شأن 
شهروندان نیست

معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری 
تهران گفــت: مراکزی 
که اکنون به عنوان مراکز 
نگهداری مورداستفاده 

قرار می گیرند، در شأن شهروندان جمهوری اسالمی 
نیست و باید بهبود یابند. به گزارش مهر، محمدامین 
توکلی زاده پس از بازدید از مرکز خاوران گفت: ما باید 
در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال تهران را که از 
گذشته طرح ریزی شده است با پیگیری از شورای 

شهر، احداث کنیم.
    

 جریمه ۲۲۸ هزار خودرو 
در۵ ماهه سال جاری 

نقره داغ شدن ۵۷۵۰ راننده 
»پالک مخدوش« 

جانشــین پلیــس 
راهــور پایتخت گفت: 
در ۵ ماهه ســال جاری 
در حوزه تخلفات پالک 
۲۲۸۰۳۶ مورد اعمال 

قانون صــورت گرفته که ۵۷۵۰ دســتگاه خودرو 
به پارکینگ منتقل شــدند. به گــزارش فارس، 
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور بابیان اینکه 
در محدوده های ورودی به طرح ترافیک و محدوده 
کاهش آلودگی هوا ، قبل و بعــد از دوربین آن تیم 
پلیس مستقر بوده و در بزرگراه ها و شب هنگام نیز 
تیم های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر هستند 
اعالم کرد: در ۵ ماهه سال جاری در راستای برخورد 

با تخلفات ۱۴۳۸ مورد توقیف در شب داشته ایم. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

با نزدیک شــدن مهرمــاه ۱۴۰۰ 
موضوع بازگشــایی مــدارس به دلیل 
شیوع کرونا بار دیگر به مسأله مهم روز 

بدل شده است. 
سرپرست وزارت آموزش وپرورش 
اعالم کرد که ســه گام برای بازگشایی 
مدارس طراحی  شــده است که در گام 
اول مدارس کم جمعیت زیر ۱۰۰ نفر و 
۷۵ نفر و کالس های زیر ۱۵ نفر هستند 
که تقریباً برای بازگشایی حضوری این 

مدارس هیچ منعی وجود ندارد. 
علیرضا کاظمی اضافــه کرد: »گام 
دوم مدارس با جمعیت متوسط هستند 
که برای این ها به سمت رویکرد ترکیبی 
خواهیم رفت، یعنی بخشی از این ها را به 
دو گروه تقســیم خواهیم کرد، بخشی 
به صورت حضوری و بخشی به صورت 
مجازی که بستگی به ظرفیت مدرسه 
دارد که ممکن اســت در دو یا سه روز با 
رعایت همه پروتکل ها و اســتانداردها 
طراحی شــود. آن ســه روز دیگر را در 
فضای مجــازی فعالیت خودشــان را 
ادامه خواهند داد. گام ســوم مدارس 
پرجمعیت هستند که تقریباً بیشترین 
مشــکل را در این بخش داریم. در این 
بخش هم با آرامش بیشــتری حرکت 
می کنیم و امیدواریم که بتوانیم حداقل 
ارتباط را با فضای آموزشی برقرار کنیم. 

حاال یا یــک روز یــا دو روز در هفته که 
بستگی به ظرفیت خود مدرسه دارد«.

در حاضــر بازگشــایی مــدارس 
به صورت حضوری وابســته به عواملی 
نظیر میزان پیشــرفت واکسیناسیون 
سراســری، افق زمانــی و مکان های 
واکسیناســیون کودکان و نوجوانان، 
کنترل پیک پنجم کرونا و جلوگیری از 
ورود و شیوع سویه المبدا، برنامه ریزی 
مناسب برای رعایت فاصله گذاری در 
رده هــای درس و تأمین حداقل روزانه 
یک ماسک برای دانش آموزان و جلب 

رضایت خانواده ها است.
خبرها اما حاکی از این است که با تمام 
این شرایط، سال تحصیلی قطعاً از سوم 
مهرماه آغاز خواهد شد ولی احتمال آن 
می رود که آموزش های حضوری از آبان 

یا آذر ماه آغاز شود. 
 آموزش های آنالین 
چندان مفید نبودند

بااین حال در بسیاری از مناطق کشور 
جز آن مناطقی که تعداد دانش آموزان 
کم اســت، آموزش ها به صورت آنالین 
یا ترکیبی از آنالین و حضوری خواهد 
بود. آموزش های آنالین همان طور که 
بارها گفته شده اســت تأثیرات منفی 
روی دانش آمــوزان داشــته ازجمله 
اینکه بســیاری از والدین و معلمان به 
این موضوع اشــاره کرده اند که این نوع 
آموزش تأثیر چندانی روی سواد بچه ها 
ندارد. در زمان امتحانات هم بارها معلمان 
اعالم کرده اند که از طرف مدیران مدرسه 

دستور دارند که به دانش آموز نمره قبولی 
دهند که البته این کار الزم هم نبود چون 
زمان امتحانات آن قدر در سطح گسترده 
تقلب صورت می گرفت که بیشتر بچه ها 
حتی آن هایی که در سال های گذشته 
و یا در طول ســال از شاگردان ضعیف 
به حساب می آمدند با نمره باال دروس 

را می گذراندند. 
مشــکل کاهش سطح ســواد اما 
در دانش آمــوزان ابتدایی به خصوص 
دانش آموزان کالس اول و دوم بیشتر به 
چشم می آید. با تغییر شیوه های آموزشی 
حاال دیگر والدین هم نمی توانند کمکی 
به بچه ها کنند چراکه به تأکید معلمان 
در آمــوزش کــودکان اخــالل ایجاد 

می شود. 
در همیــن رابطــه، مطالعــات 
مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاست جمهوری نشان می دهد که در 
ایام کرونــا و آموزش های مجازی تنها 
۳۵ درصد دانش آموزان حضور کافی و 
آنالین در فضای مجازی داشته اند. ۳۳ 
درصد دانش آموزان فقط حضور کمی 
به جای حضور کیفــی در آموزش های 
مجازی داشته اند و حضور مؤثری برای 
یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و ۳۳ 
درصد دانش آموزان نیز کمتر از ۵ ساعت 

در هفته از شاد استفاده کرده اند.
درمجموع این مطالعه نشان می دهد 
تنها ۲۴ درصد از دانش آموزان معتقدند 
آموزش های مجــازی کیفیتی مانند 
آموزش های حضوری داشته است، ۴۲ 

درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد 
قابل قبول ارزیابی کرده اند و ۳۳ درصد 
دانش آمــوزان آموزش هــای مجازی 
را ضعیف ارزیابی کرده اند. بر اســاس 
نتایج این مطالعه از هــر ۴ دانش آموز 
۳ دانش آموز معتقدنــد آموزش های 
مجــازی نتوانســته اســت کیفیت 

آموزش های حضوری را داشته باشد.
سوءتغذیه و آسیب های روانی 

دانش آموزان کم برخوردار
اما تعطیل شدن مدارس و کم سوادی 
دانش آموزان تنها بخشی از مشکالت 
آموزش آنالین است. تعطیلی مدارس 
و آموزش هــای دیجیتــال و فناورانه 
بیشترین آسیب را به قشر آسیب پذیر 
زده اســت. معموالً در خانواده های کم 

برخــوردار، خانواده بــه دلیل کمبود 
ســرمایه فرهنگی کمتر پشــتیبان 
دانش آمــوز اســت. از ســوی دیگر 
ســواد بهداشــتی در خانواده های کم 
برخوردار کم اســت و مدرسه می تواند 
جبران کننده این ســواد کم بهداشتی 

باشد.
شــاید برایتان عجیب باشــد که 
آموزش آنالین می توانــد باعث ایجاد 
سوءتغذیه در برخی دانش آموزان شود. 

اما در واقعیت این اتفاق رخ داده است.
 به گفته معاون وزیر و رئیس سازمان 
آموزش وپرورش استثنایی بسیاری از 
دانش آموزان کم برخوردار در مدارس 
شبانه روزی تحصیل می کنند و تعطیلی 
این مدارس موجب عــدم برخورداری 
دانش آموزان از مــواد مغذی و افزایش 
ســوء تغذیه در بین دانش آموزان کم 

برخوردار شده است.
سید جواد حســینی با اشــاره به 
آســیب های فضای مجازی و در خانه 
ماندن دانش آموزان بر ســالمت های 
روانی آنان گفت: افزایش رفتاری های 
پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختالل در 
خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، 
افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، 
کم تحرکی، قلدری، کاهش آســتانه 
تحمل و عدم آموزش آداب معاشــرت 
ازجملــه آســیب های در خانه ماندن 

دانش آموزان است.
 نکاتی که به چشم نمی آمد و

 شاد به آن ها  اشاره کرد 
در ایــن مدت اما بیشــترین توجه 
به دانش آموزان بود و کمتر کســی به 
این موضوع فکر می کــرد که معلمان 
بــا تعطیلــی مــدارس و مشــکالت 
مزاحمت های والدیــن و دانش آموزان 

در ساعات غیردرسی چه کار می کنند.
با توجه به اینکه یک هفته بیشــتر 
تا بازگشــایی مدارس باقــی نمانده و 
به احتمال زیاد همچنان در شــهرهای 
بزرگ آموزش ها به صورت آنالین ادامه 
خواهد داشــت روز گذشــته وزارت 
آموزش وپرورش در کانال اطالع رسانی 
شبکه شــاد ۱۰ نکته پیرامون آموزش 
مجازی و آغــاز ســال تحصیلی برای 
دانش آموزان و خانواده ها منتشر کرده 
است. برخی از این نکته های عبارت اند از 
اینکه باید ساعات حضور بچه ها به صورت 
منظم باشد یا اینکه باید خانواده ها توجه 
داشته باشند که معلم موظف نیست در 
ساعات غیر کاری و تعطیالت به سؤاالت 
پاسخ دهد. از دیگر این نکات می توان به 
این اشاره کرد که معلم را باید با کلمات 

رســمی خطاب کرد و از کلماتی چون 
»عزیزم« پرهیز شود. همچنین در زمان 
کالس والدین کنار دانش آموز ننشیند و 
برای جواب دادن به فرزند خود کمک 

نکنند. 
همچنین در این پیام آمده اســت 
که برخی مدارس از شما می خواهند از 
آموزش های کودکتان فیلم بردارید تا 
در فضای مجازی مبلغ کارشان باشد. 
در این صورت کودک ناچار می شــود 
برای فیلم برداری یک اجرای بی عیب 
و نقص داشته باشــد. برخی کودکان 
ذاتاً درون گرا هستند و عالقه ای به این 
کار ندارند و این دســت رقابت ها فقط 
باعث می شود حس ناکافی بودن و عقب 
ماندن از دیگران را بی جهت تجربه کنند.

در آخر اینکــه به تدریج و با افزایش 
سرعت واکسیناسیون زندگی به حالت 
عادی خــود برمی گــردد، همان طور 
که در بسیاری از کشــورها این اتفاق 
رخ داده است. مدارس هم از این قاعده 
مستثنا نیســتند. امسال آموزش های 
ترکیبی به جای آمــوزش صرفاً آنالین 
جایگزین می شود و شاید سال تحصیلی 
بعدی دیگــر خبــری از کالس های 
آنالین نباشــد. در این زمان مهم ترین 
کاری که خانواده هــا می توانند انجام 
دهند کمک به معلمان است تا بتوانند 
از پس آموزش هــای از راه دور بر آیند 
و بــا دخالت های خود بــار مضاعف بر 
دوش آن ها قــرار ندهنــد. دولت نیز 
موظف است هرچه در جهت پیشرفت 
کیفیت آموزش ها الزم است در اختیار 
دانش آموزان بگذارد تا کمترین آسیب 
به این قشر وارد شود و از این دوره عبور 

کنند.

آموزش حضوری؛ از آبان یا آذر و با گسترش روند واکسیناسیون؛

مدارسدرفضای»شاد«بازگشاییمیشود

خبر

حاال دیگر در بســیاری از کشورهای جهان، 
بزرگ ساالن واکســن کرونا را دریافت کرده اند و 
نوبتی هم که باشــد نوبت کودکان است. برخی 
کشــورها نیز مدتی اســت که واکسیناسیون 
نوجوانان در برابر بیمــاری را آغــاز کرده اند اما 

رویکردها در این رابطه متفاوت است.
واکسینه ۶ تا ۱۸ ساله ها در ایران 

وزیر بهداشت می گوید واکسیناسیون افراد 
زیر ۱۸ ســال از دو هفته آینده آغاز خواهد شد. 
بهرام عین اللهی روز دوشــنبه ۲۲ شهریور گفت 
برنامه داریم که واکسن کرونا را به افراد در سنین 
مدرسه، یعنی از اواخر شش سالگی تا ۱۸ سالگی 
نیز تزریق کنیــم. عین اللهی گفته اســت برای 
واکسیناسیون دانش آموزان به حدود ۱۳ میلیون 
ُدز واکسن نیاز اســت که کارهای مقدماتی  هم 
از طریق واکســن های داخلی انجام شده و هم از 

طریق واردات.
 کودکان اروپایی در چه سنی

 واکسینه می شوند؟
به گزارش ایســنا، در ماه مه، آژانس دارویی 
اروپا )EMA( تزریق واکســن فایزر به کودکان 
۱۲ تا ۱۵ ساله را تأیید کرد. از آن زمان، کشورهای 
مختلف اتحادیه اروپا با سرعت های مختلف این 

اقدام را آغاز کردند. در دانمارک )نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ 
ساله( و در اسپانیا )نوجوانان ۱۲ تا ۱۹ ساله(، بیشتر 
کودکان این گروه سنی حداقل یک ُدز از واکسن را 

دریافت کرده اند.
فرانســه نیــز به ســرعت در حــال انجام 
واکسیناسیون است و ۶۶ درصد از افراد ۱۲ تا ۱۷ 
ساله یک ُدز از واکسن را دریافت کرده و ۵۲ درصد 
کامالً در برابر بیماری واکسینه شده اند. همچنین 
تا ماه اکتبر گذرنامه سالمت در این کشور به افراد 
زیر ۱۸ سال نیز تعلق می گیرد به این معنی که همه 
نوجوانان برای ورود به مکان هایی مانند سینما، 
موزه ها، رســتوران ها و مراکز خرید سرپوشیده، 

باید گذرنامه سالمت ارائه دهند.
در ماه ژوئن مشــاوران علمی آلمان توصیه 
کردند که واکسن تنها باید به کودکان ۱۲ تا ۱۵ 
ساله مبتالبه بیماری های زمینه ای ارائه شود. اما در 
ماه اوت و پس از گسترش بیشتر سویه دلتا، تزریق 
واکسن به همه افراد باالی ۱۲ سال گسترش یافت.
طبق توصیه مقامات ارشد سالمت انگلیس 
کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله این کشور می توانند در برابر 
بیماری کووید-۱۹ واکسینه شوند و بدین ترتیب 

یک ُدز واکسن فایزر به آنان تزریق می شود.
در ســوئد کودکان ۱۲ تا ۱۵ ســاله تنها در 

صورت داشــتن بیماری ریوی، آســم شدید 
یا ســایر بیماری های پرخطر، واجد شــرایط 

واکسیناسیون هستند.
در نروژ به تازگی تزریق واکســن به کودکان 
۱۲ تا ۱۵ ساله اعالم شــده، اما تنها ُدز اول تزریق 
می شــود و تصمیمی برای تزریق ُدز دوم اتخاذ 

نشده است.
واکسیناسیون اجباری در ایاالت متحده

در ماه مه، تنظیم کننــدگان مقررات دارویی 
در ایاالت متحده و کانــادا اولین افرادی بودند که 
تزریق واکسن فایزر برای کودکان ۱۲ سال به باال را 
تصویب کردند. بالفاصله توزیع واکسن در سراسر 
ایاالت متحده آغاز و دو ُدز واکســن به فاصله سه 

هفته تزریق شد.
همچنین شرکت فایزر بررســی اثربخشی 
واکسن کرونا را روی کودکان سنین پایین تر آغاز 
کرده است. انتظار می رود نتایج اولیه بررسی تأثیر 
واکسن در افراد بین ۵ تا ۱۱ سال در ماه سپتامبر و 
داده های مربوط به نوزادان شش ماهه تا چهارساله 

تا پایان سال به دست آید.
در شــیلی نیز تزریق واکســن بــه کودکان 
شش ساله تائید شــده، درحالی که این شرکت 
اخیــراً آزمایش ها بالینی خــود را برای آزمایش 

واکسن روی کودکان شش ماه تا ۱۷ ساله آفریقای 
جنوبی آغاز کرده است.

 تأیید واکسن کرونا 
برای کودکان سه سال به باال در چین

در ماه ژوئن، چین شــرایطی را فراهم کرد تا 
برخی از کودکان ســه تا ۱۷ ساله بتوانند واکسن 
تولیدی شرکت سینوواک را دریافت کنند. چین 
اولین کشــوری بود که واکسیناسیون برای این 

گروه سنی را مورد تائید قرارداد.
ازنظر تئوری تزریق واکســن کووید در چین 
داوطلبانه است اگرچه برخی مقامات محلی اعالم 
کرده اند که دانش آموزان اجازه نخواهند داشت در 
این دوره به مدرسه بروند مگر اینکه تمام اعضای 

خانواده واکسینه شده باشند.

 اولویت واکسیناسیون بزرگ ساالن 
در هند

هند دارای بیشترین جمعیت نوجوان در جهان 
است که طبق اعالم یونیسف جمعیت آن ها حدود 
۲۵۳ میلیون نفر تخمین زده شده است. آخرین 
داده های سرولوژی ملی نشان می دهد که حدود 
۶۰ درصد از کودکان این کشــور از ابتدای شیوع 
کرونا ویروس در معرض ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
بوده اند و احتماالً به دلیل عفونت های پیشــین، 

مصونیت در بدن آنان ایجادشده است.
در ماه اوت، تنظیم کنندگان مقررات دارویی 
این کشور واکسن جدید تولید داخلی موسوم به 
Zydus Cadila را برای همه افراد ۱۲ سال به 

باال تأیید کرد.

رویکرد متفاوت کشورها به واکسیناسیون کودکان علیه کرونا

کودکان ایرانی از دو هفته آینده واکسینه می شوند

مطالعات مرکز 
بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری نشان 

می دهد که در ایام کرونا و 
آموزش های مجازی تنها 
۳۵ درصد دانش آموزان 
حضور کافی و آنالین در 

فضای مجازی داشته اند. 
۳۳ درصد دانش آموزان 

به جای حضور کیفی 
حضور کمی در آموزش ها 
داشته اند و ۳۳ درصد نیز 

کمتر از ۵ ساعت در هفته از 
شاد استفاده کرده اند

 به گفته معاون وزیر و رئیس 
سازمان آموزش وپرورش 

استثنایی بسیاری از 
دانش آموزان کم برخوردار 

در مدارس شبانه روزی 
تحصیل می کنند و تعطیلی 

این مدارس موجب عدم 
برخورداری دانش آموزان 

از مواد مغذی و افزایش 
سوءتغذیه در بین 

دانش آموزان کم برخوردار 
شده است
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