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آیانداشتنعوارضجانبیبهمعنایعدمکاراییواکسنکرونااست؟!

این س��ؤال در ذهن دریافتکنندگان واکس��ن ایجاد
شود که آیا عدم بروز عوارض جانبی ،به معنای بیاثر
بودن واکسن کروناست؟سازمان جهانی بهداشت اعالم
ش ش��ده از واکسنهای
کرده اس��ت که عوارض گزار 
کووید ،19عمدتاً خفیف تا متوسط و کوتاهمدت بوده
و شامل تب ،احساس خستگی ،درد عضالنی ،سردرد ،لرز ،اسهال و
درد محل تزریق است.واکسن ،سیستم ایمنی بدن شما را تحریک
میکند تا از ش��ما در برابر ویروس کرونا محافظت کند؛ این روند

این روزها با افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور ،ممکن است
این سؤال در ذهن دریافتکنندگان واکسن ایجاد شود که آیا عدم
بروز عوارض جانبی ،به معنای بیاثر بودن واکس��ن کرونا اس��ت؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سن واکسیناسیون عمومی کرونا
در کشور به باالی  40سال رسیده و در برخی شهرستانها نیز افراد
باالی  18س��ال در حال واکسینه شدن هستند.هر دارو و فرآورده
بیولوژیکی مانند واکسن ،ممکن است عوارضی در بر داشته باشد؛
این روزها با افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور ،ممکن است

اجتماعی

گاهی اوقات میتواند ع��وارض جانبی ایجاد کند اما
الزاماً همه افراد این عوارض را تجربه نمیکنند.سازمان
جهانی بهداشت همچنین میگوید بروز عوارض جانبی
واکسن کرونا ،نمیتواند منعکس کنننده میزان پاسخ
ایمنی بدن شما به واکسن باشد؛ بنابراین اگر واکسن
زدهاید و عوارض جانبی نداش��تهاید ،بدین معنا نیست که واکسن
ایمنیزایی نداشته است ،چرا که ایمن شدن در مقابل بیماری کرونا
با تزریق واکسن ،منوط به بروز عوارض جانبی واکسن کرونا نیست.

گزارش آفتاب یزد در مورد یک کلیپ

دربارهنوجوانانیکهبرای رضاگلزارگریهمیکنند!

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا:این روزها در فضای مجازی کلیپی
نه چندان جنجالی از گریهه��ای بیامان نوجوانان طرفدار رضا گلزار
بازیگر ایرانی پخش ش��ده است .در این کلیپ عدهای از دختران بعد
از مطرح ش��دن س��وال تصور دنیای بدون محمدرض��ا گلزرا غرق در
اش��ک و آه میش��وند .این کلیپ چند دقیقهای جنجال خاصی را به
همراه نداش��ت و بسیاری از مخاطبان نس��بت به آن بیتفاوت بودند
اما جنجال اصلی جمالت مطرح شده توسط نوجوانان طرفدار است.
یکی از طرفداران که دختری کم سن و سال است ،میگوید " سخت
اس��ت تصور دنیای بدون محمدرضا گلزار و اگر ایش��ان نباش��د من
هم نیس��تم "دختری دیگر که شاید نهایتا  15سال سن داشته باشد
درباره تصور دنیای بدون محمدرضا گلزار میگوید " طاقت فرسا است،
اصال نمیش��ود ،دوام نمیآوریم ،نمیتوانیم " و با گریه ادامه میدهد
" خیلی س��خت اس��ت".یکی دیگ��ر از طرفداران که ظاه��را از دیگر
دوستانش بزرگتر اس��ت ،میگوید ":زمانی که ایشان کرونا گرفتند
فقط به یک نقطه خیره میشدم و با خود فکر میکردم مگر میشود
اصال همچین چی��زی( محمدرضا گلزار کرونا بگیرد ) و مدام به خدا
میگفتم اگر میخواهی زندگی من را بگیر و زندگی من خراب شود
ولی ایش��ان خوب شود".طرفدار پس��ر دیگری در این باره میگوید "
اگر محمدرضا گلزار نباشد من در زندگیام بیانگیزه میشوم".اینها
بخش��ی از صحبتهای جنجالی عدهای از نوجوانان جامعه ما درباره
الگوی زندگی شان محمدرضا گلزار است .سنین نوجوانی و جوانی به
گونهای است که افراد مدام در حال هویت یابی به وسیله یافتن الگو
برای زندگی خود هس��تند .اما متاسفانه در جامعه ما الگوی مناسبی
برای نوجوانان تعریف نمیشود و الگوهای مناسب در دسترس آنها
قرار ندارند .محمدرضا گلزار نه قهرمان ملی است و نه دانشمند و عالم
و حتی سال هاست که در بازیگری کار موفقی نداشته است و صرفا به
قرار گرفتن در بیلبوردهای تبلیغاتی اکتفا کرده است ولی امروز الگوی
نوجوانان کش��ور شده است .نوجوانانی که زندگی شان را میدهند تا
گلزا زنده بماند .این کلیپ بیشتر از جنجالی بودن ترسناک است ترس
از نوجوانان بدون الگوی مناس��ب که سرگردان بدون راهنما رها شده
اند.زیرا نوجوانان نتوانستهاند الگویهای مناسبی را برای خود انتخاب
کنند و جمالتشان بیشتر حاکی از شیفتگی است.همچنین این کلیپ
باید به افراد مش��هور این هشدار را بدهد که هر نوع رفتاری از جانب
آنها میتواند الگوی عدهای قرار بگیرد.

محم�د صال�ح نش�ان :نبای�د ب�ا این
اتف�اق ب�ا قضاوتهای تن�د و مخرب
برخ�ورد نم�ود چراکه نوج�وان مقصر
نیس�ت .ام�ا مقص�ر اصل�ی را بای�د
برنام�ه ری زه�ای فرهنگی،آموزش�ی و اجتماع�ی
دانست که نتوانستهاند با توجه ویژه به نیاز این
دوران مهم زندگی با ارائه الگوهای ارزش�مند و در
عین حال جذاب برای نوجوانان الگوسازی نمایند

>الگوپردازیهایاشتباه

لیال حبیبی کارش��ناس ارشد روانشناس��ی بالینی نیز در این باره به
آفتاب یزد گفت«:افرادی که در این کلیپ دیده میشوند اکثرا سنین
در بازه س��نی  15تا  20س��ال هستند و میشود گفت متولدین دهه
هشتادی هستند که سنینی را تجربه میکنند که به قول روانشناسان
دوران پر تنش ،آتش��ین و هیجانی بودن آنها است .هیجانی بودن از
این نظر که هیجان آنها بسیار شدید است.مثال اگر یک فردبزرگسالی
طرفدار کس��ی است ،واقع بین است و میتواند در نظر بگیرد که این
ف��رد بت مقدس نیس��ت و ویژگیهای منفی ه��م دارد .ولی دختر و
پس��رهای حاضر در ای��ن فیلم درباره الگویی ک��ه در نظر گرفته اند،
خیال پردازیهای شدیدی دارند که از محمدرضا گلزار در ذهن خود
بت ساخته اند .از طرفی این نوجوانان هیجانات شدید دارند و کنترل
هیجانات برای آنها س��خت است .این که یک آدم معمولی برای این
افراد تبدیل به یک بت بزرگ شده و تمام زندگی آنها را تحت پوشش
قرار داده است به همین دلیل است که میزان هیجانات این افراد باال
است و خیال پردازیهای فراوانی در این راستا انجام داده اند .بر اساس
علم روانشناسی یک فرد در سنین نوجوانی به رشد شناختی و اخالقی
میرسد.رش��د شناختی جوانان و نوجوانان به این صورت است که از
لحاظ ش��ناختی به باورهای خود میرس��ند و باورهایی در فرد شکل
میگیرد که به عنوان ارزش تلقی میشود.بایدها و نبایدها و ازرشها
و ضد ارزشها در این س��نین برای افراد ش��کل میگیرد.فرد در این
دوران با مقایس��ه ضد ارزشها ب��ا الگوهایی که در خانواده یاد گرفته
اس��ت متوجه درستی و نادرستیها میش��ود.این نوجوانان و جوانان
در س��نینی هستند که رش��د اخالقی نیز در آنها صورت میگیرد.
دهه هشتادیها با یک معضل حجم اطالعات باال مواجه هستند برای
همین سخت است که الگوی درست را انتخاب کنند.زمانی منابع زیاد
در دس��ترس نوجوانان قرار نداشت و اطالعات یکسانی به آنها داده
میش��د .االن به قدری اطالعات زیاد شده است که نوجوان سردرگم
ش��دهاند و الگوسازیهای متنوع دارند و دیرتر به باور شناخت ارزش
و ضد ارزش میرس��ند .فرد اگر تا س��ن حدود  20سالگی راه خود را
پیدا کند و بفهمد که چه کس��ی است و راه چه کسانی را میخواهد
برود ،هویت او درس��ت ش��کل میگیرد و به رشد شناختی و اخالقی
میرس��د اما اگر این اتفاق رخ ندهد مانن��د این کلیپ این جوانان با
همین الگوپردازیهای اش��تباه باقی بمانند نشاندهنده اختالالت و
آس��یبهای روانی است که حتما باید زیر نظر روانشناسان حل بشود
که چرا این شخص هنوز به رشد شناختی و اخالقی نرسیده است که
بتواند واقعیت را از خیال جدا سازد».

لیلا حبیبی :ده�ه هش�تادیها با یک
معض�ل حج�م اطالع�ات ب�اال مواج�ه
هس�تند برای همین سخت است که
الگوی درس�ت را انتخ�اب کنند.زمانی
مناب�ع زیاد در دس�ترس نوجوانان قرار نداش�ت
و اطالع�ات یکس�انی به آنها داده م یش�د .االن
به قدری اطالعات زیاد ش�ده اس�ت که نوجوان
سردرگم شده اند
به زعم کارشناس��ان هیچ دستاورد علمی ،هنری،اجتماعی ،فرهنگی
و ...نداش��ته و صرفا به واسطه ش��هرت ،ثروت و زیباییهای ظاهری
توانستهاند گروهی از عوام را پیرامون خود جذب نمایند .نوجوانی دوره
کمال گرایی است و در حقیقت زمانی که نوجوان در سایه عدم وجود
الگوهای مناسب فکری و رفتاری نتواند هویت خود را در مسیر کمال
مطلوبش باز تعریف نماید به ناچار به الگوهای دم دس��تی ،عوامانه و
سطحی چنگ میزند .این فرآیند میتواند تا جایی پیش برود که او را
دچار وابستگی افراطی و بیمارگون نموده و به واسطه خیالپردازیهای
عمیقی که رخ میدهد ،نوجوان تا مرز استحاله شخصیتی و روانی و به
تبع آن افسردگی عمیق پیش میرود» .

>استحاله شخصیتی و روانی

محمد صالحنشان روانشناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد
گفت«:پیرو موضوع مطرح شده بد نیست که ابتدا نظری بر تحوالت
انس��ان در دوران نوجوانی بیندازیم .در این دوره که در روانشناس��ی
از آن به عنوان دوران س��خت و پرفش��ار زندگی از نظر رش��د روانی
یاد میش��ود و با تحوالت بنیادین در سیستم بیوشیمایی مغز همراه
اس��ت ،آنچه که به شکلی بسیار شایع دیده میشود ،بروز افسردگی،
اضط��راب و عدم کنترل بر روی هیجانات اساس��ی اس��ت .همچنین
ای��ن دوره از نگاه صاحب نظ��ران دوران هویت یابی و به عبارت دیگر
دوره انس��جام هویت در برابر سردرگمی نقشها است .بدین معنا که
نوجوان در صورت عبور بدون آسیب از این مرحله رشد ،به انسجام و
یکپارچگی در هویت و تعریف مناسب از خود و انتخاب الگویی مناسب
و شایسته برای رس��یدن به کمال انسانی دست مییابد و در صورت
نبود شرایط مناسب و حمایتگرایانه روانی دچار سردرگمی در تعریف
از هویت خویش��تن و الگوبرداریهای نامناسب از افرادی میشود که

>برنامه ریزهای فرهنگی،آموزشی و اجتماعی؛ مقصر اصلی

محمدصالح نش��ان ادام��ه داد«:در ارتباط با ویدئ��و اخیر نیز همین
مس��ئله به وضوح به چش��م میآید .واقعیت امر این اس��ت که از این
دس��ت وابستگیها و طرفداریهای احساس��ی در همه جای دنیا در
ارتباط با سلبریتی ها ،بازیگران ،خوانندگان و ...به وفور دیده میشود
و ب��ه نوعی موضوعی طبیعی به حس��اب میآید .در حقیقت نباید با
ای��ن اتفاق با قضاوتهای تند و مخ��رب برخورد نمود چراکه نوجوان

وضعیت دارویی کشور بهتر شده است

شمسایی با اش��اره به این که
وضعی��ت داروی��ی در کش��ور
نس��بت به ماههای گذشته به
مراتب بهتر شده ،گفت :چندین
ماه اس��ت که دیگ��ر در حوزه
داروی مختص بیماران دیابتی
با کمب��ود مواجه نیس��تیم و
داروخانه مرکزی هالل احمر به اندازه  ۴ماه ذخیره
انس��ولین و اقالم انسولین دارد.به گزارش ایلنا به
نقل از پایگاه اطالعرس��انی جمعیت هالل احمر؛
جواد شمس��ایی ،رئیس داروخان��ه مرکزی هالل
احمر در خصوص آخرین وضعیت خدماترسانی
ای��ن داروخان��ه گف��ت :داروخانه مرک��زی هالل
احمر تا س��اعت  ۹شب در حال خدمترسانی به
مردم اس��ت و تغییر س��اعت در حالی رقم خورد

مقصر نیست .اما مقصر اصلی را باید برنامه ریزهای فرهنگی،آموزشی
و اجتماعی دانس��ت که نتوانس��تهاند با توجه ویژه به نیاز این دوران
مهم زندگ��ی با ارائه الگوهای ارزش��مند و در عین حال جذاب برای
نوجوانان الگوس��ازی نمایند .مقصر را شاید میبایست من معلم ،من
مشاور و روانشناس ،من پدر و مادر و من تاثیرگذار در تربیت نوجوان
دانس��ت که هر زمان با هیجانی نامناس��ب از جانب نوجوان رو به رو
ش��دیم جز قضاوت ،سرکوب ،نصیحت و محدودیت ابزار دیگری را به
کار نگرفتیم و ناخواسته باعث شدیم تا نوجوان به چهرههایی مشهور
اما فاقد غنای فکری و رفتاری جذب گردد .البته اینگونه وابستگی در
اغلب موارد گذرا بوده و با رش��د سنی فرد کمرنگ میشود اما اثرات
فکری و فرهنگی آن میتواند تا پایان عمر ادامه یابد و میبایست برای
جلوگیری از این موضوع به درستی چاره اندیشی شود» .

که با اوجگیری ش��یوع کرونا
خدماترس��انی داروخانههای
ه�لال احم��ر تا س��اعت ۲۴
وحت��ی در روزه��ای تعطیل
ادام��ه یافت وبا عبور از پیک
وکاهش ش��دید مراجعان به
روال س��ابق یعنی ساعت ۲۱
بازگش��ت .وی افزود :وضعیت دارویی در کش��ور
نس��بت به ماههای گذشته به مراتب بهتر شده و
بس��یاری از نگرانیها برطرف شده است .چندین
ماه است که دیگر در حوزه داروی مختص بیماران
دیابتی با کمبود مواجه نیستیم و داروخانه مرکزی
هالل احمر به اندازه  ۴ماه ذخیره انسولین و اقالم
انس��ولین دارد و داروهای سایر بیماران خاص نیز
به اندازه کافی وجود دارد.

قیمتنهاییبلیتاربعین

محمد ذیبخش گفت :طبق توافقات صورت گرفته
ب��ا ش��رکتهای هواپیمایی قرار بر این اس��ت که
قیم��ت بلیت دوطرفه برای مس��یر تهران -نجف،
ش��یراز -نج��ف ،اصفهان -نجف ،تبری��ز -نجف و
اهواز -نج��ف  5میلیون توم��ان و بلیت یکطرفه
 3میلیون و  200هزار تومان باشد .همچنین نرخ
بلیت دوطرفه مشهد -نجف  6میلیون تومان و نرخ
بلیت یکطرفه مشهد -نجف  4میلیون تومان است.
به گزارش برنا؛ محمد ذیبخش ،سخنگوی سازمان
هواپیمایی کشوری در نشس��ت خبری آنالین با
اشاره به جزئیات فروش بلیت اربعین اظهار داشت:
از فردا فروش بلیت به مقاصد عراق ویژه ایام اربعین
آغاز میش��ود.او ادامه داد :جلس��ه ستاد اربعین با
حضور نهادهای متولی از جمله سازمان هواپیمایی
کشوری ،شرکت فرودگاهها ،نمایندگان شرکتهای

هواپیمایی ،س��ازمان حج و زیارت و ...برگزار شد و
در این جلس��ه به جمعبندی رسیدیم که فقط به
افرادی که در س��امانه س��ماح ثبتنام کردهاند و
موف��ق به دریافت روادید ش��دند ،بلیت به فروش
برسد.ذیبخش با تاکید بر اینکه از مردم درخواست
داریم از صدور ویزای خود مطمئن شوند و بعد از
آن نسبت به خرید بلیت اقدام کنند ،گفت :چنانچه
اف��راد قبل از صدور ویزا ،بلیت تهیه کنند و موفق
به دریافت ویزا نشوند طبق مقررات کسر از بلیت
در پروازهای خارجی با آنها برخورد میشود.طبق
توافقات صورت گرفته با ش��رکتهای هواپیمایی
قرار بر این اس��ت که قیمت بلی��ت دوطرفه برای
مسیر تهران -نجف ،شیراز -نجف ،اصفهان -نجف،
تبریز -نجف و اهواز -نجف  5میلیون تومان و بلیت
یکطرفه  3میلیون و  200هزار تومان باشد.

وزیر بهداشت:

وزی��ر بهداش��ت از افزایش حج��م ورود واکس��ن در کن��ار تامین
واکس��نهای داخلی کرونا خبر داد و گف��ت :این هفته ایران رکورد
تزریق هفتگی واکسن کرونا را در جهان خواهد شکست.به گزارش
ایس��نا ،دکتر بهرام عین اللهی اظهار ک��رد :هم اکنون رکورد تزریق
هفتگی واکسن در اختیار آلمان با تزریق  ۵میلیون ُدز در یک هفته
است که این هفته این رکورد را میشکنیم.وزیر بهداشت گفت :اگر
تولید داخل ما کافی بود واکسن وارد نمیکردیم اما چون شروع کار
است و حجم زیادی واکسن احتیاج داریم به طوری که  ۶۰میلیون
جمعیت باید واکس��ینه شوند و اگر ضرب در دو شود ۱۲۰ ،میلیون
ُدز و اگر بچهها هم بخواهند واکسینه شوند  ۱۴۰میلیون ُدز واکسن
احتیاج داریم؛ بنابراین برای ما زمان خیلی مهم اس��ت چرا که اگر
امروز واکسن بزنیم بهتر از فردا است.بنابر اعالم روابط عمومی وزارت
بهداشت ،عین اللهی در ادامه گفت :متاسفانه موج پنجم باعث غم و
اندوه مردم شد و هم اکنون تالش میشود با کمک نیروهای وزارت

شبانه روزی برای تامین واکسن کار کردیم

حرکت به سوی تضعیف خانواده
ادامه از صفحه اول:
 ...قصد اصلی آن جلوگیری از ش��لختگی تخصصی بوده و در همین
مس��یر با باز آموزیهای ضروری و س��اماندهی مراکز مش��اوره قصد
خدمت اساسی به جامعه را دارد.

بهداشت ،دانشجویان و مردم به سرعت واکسینه شوند.وزیر بهداشت
با اش��اره به تالشها برای تامین واکس��ن کرونای مورد نیاز مردم،
گفت :در دولت جدید مجوز تولید داخلی پنج واکسن کرونا سیناژن،
رازی ،پاستور ،فخرا و برکت داده شده است.وی درباره دالیل افزایش
بیسابقه ورود محمولههای جدید واکسن کرونا به کشور گفت :من

متاسفانه سازمان نظام روانشناسی که یکی از متولیان برنامه مشاوره
در کش��ور میباش��د به جای حمایت ویاری به این اقدام به تضعیف
برنامههای اساس��ی آن نموده است .از دست اندرکاران ومدیران ارشد
در محورهای یاد ش��ده درخواست میش��ود اجازه ندهند سرنوشت
خان��واده به بازی گرفته ش��ده و دلس��وزان منزوی گردن��د .البته در
سازمان نظام روانشناسی مدیران ارشد و مجریان برنامه ضمن تاکید بر

هیچ وقت درباره گذش��ته صحبت نمیکنم بلکه صحبت من درباره
آینده است و از وقتی که نمایندگان به ما رأی اعتماد دادند و تکلیف
به دوش ما افتاد ش��بانه روزی برای تامین واکس��ن کار کردیم.وزیر
بهداش��ت افزود :مهمترین مسئله که باعث موفقیت شد تالشهای
شخص رئیس جمهور ،معاون اول ،بانک مرکزی و سایر وزارتخانهها
بود و این همکاری و همدلی موجب شد که شاهد ورود محمولههای
جدید واکسن به کشور باشیم.عین اللهی با اشاره به صدور مجوزهای
اضطراری برای اس��تفاده از واکسنهای داخلی کرونا گفت :در بحث
مجوزهای اضطراری به تولیدات داخلی باید به این مس��ئله اش��اره
کرد ک��ه تا قبل از دولت جدید تنها ”واکس��ن برکت“ مجور تولید
و مصرف داخلی داش��ت اما امروز ما شاهد هستیم که پنج مرکز ما
از جمله سیناژن ،رازی ،پاس��تور ،فخرا مجوز تولید داخلی دریافت
کردند و همین موضوع باعث میش��ود که کش��ورهای دیگر از این
فرصت استفاده کنند و بیشتر راغب ورود واکسن به کشور ما باشند.

جایگاه وارزش خانواده به پیشرفت امور کمک مینمایند اما متاسفانه
برخ��ی از مدیران دارای موارد حاش��یهای بدون توجه به ارزش واالی
خانواده دست به حرکات بازدارنده ومنفی میزنند و به جای همدلی
وهمراهی با طرح آموزش مش��اورین خانواده در سراسر کشور با طرح
مبانی غی��ر حرفهای و دور از مبانی علم��ی قصد متوقف نمودن این
طرح را دارند.

3

پنجشنبه  25شهریور 1400شماره 6113

عبور تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا

با اعالم اپلیکیشن ماسک ،تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا عبور کردند.به گزارش
فارس ،اپلیکیش�ن ماسک در اطالعیهای با اشاره به عبور تمامی استانهای کشور از قله خیز
پنجم کرونا ،اعالم کرد :روند بس�تری در تمامی استانهای کشور کاهشی شد.در ادامه در این
اطالعیه آمده اس�ت :با این وجود ،هنوز آمار ابتال و بستری در بسیاری از شهرها باال است .لذا
ادامه مراقبتهای بهداشتی ،استفاده از ماسک و فاصلهگذاری اجتماعی ضروری است.

کرونا خبر

حوادث

رهایی قاتل از طناب دار
با رضایت در لحظه آخر

=مبتالیان جدید 19731 :نفر
=قربانیان جدید 452 :نفر
=کل مبتالیان 5360387 :نفر
=کل قربانیان 115619 :نفر
=بهبودیافتگان 4654558 :نفر
=بیماران بدحال 7054 :نفر
=واکسن تزریق شده دز اول26139133 :
=واکسن تزریق شده دز دوم13075601 :
=مجموع واکسن تزریق شده39214734 :
آموزش
معاون وزیر آموزش و پرورش:

تا زمانی که مدارس
از نظر بهداشتی مهیا نشوند
کالس حضوری نداریم

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت :تعطیلی
م��دارس موجب افت تحصیلی ،افس��ردگی و
کم تحرکی دانشآموزان شده و باید کالسهای
حضوری را به تدریج و با رعایت پروتکلها آغاز
کنیم.به گزارش ایسنا ،ش��اپور محمدزاده در
این باره اظهار کرد :باید تالش کنیم ش��روع
سال تحصیلی توام با آرامش و نشاط و با حفظ
سالمت دانشآموزان باشد.معاون وزیر آموزش
و پرورش گفت :تعطیلی مدارس موجب افت
تحصیلی ،افسردگی و کم تحرکی دانشآموزان
ش��ده و باید کالسهای حضوری را به تدریج
و با رعای��ت پروتکلها آغ��از کنیم.بعد از دو
سال تعطیلی ،آوردن دانشآموزان به مدرسه
خیلی سخت است و در کنار تامین مقدمات
در م��دارس و رعایت فاصلهگ��ذاری و رعایت
پروتکلهای بهداشتی و واکسیناسیون کامل
باید اقناعس��ازی والدین ه��م بخوبی صورت
گیرد.محمدزاده تصریح کرد :تعطیلی دو ساله
مدارس بس��یاری از دس��تاوردهای آموزشی
کش��ور را هدر داد و شاهد کاهش شدید افت
تحصیل��ی ،کم تحرکی و چاقی و افس��ردگی
دانشآموزان ،اختالالت رفتاری ،کاهش نشاط
و شادابی کودکان خود بودیم.بعد از هر بحرانی
باید آخرین مکانی که تعطیل میشود مدارس
و اولین جایی که باز میشود نیز مدرسه باشد
و ما از تعطیلی کالس��ها در این ایام بش��دت
آس��یب دیده ایم.به دلی��ل تعطیلی مدارس،
دانشآم��وزان م��ا روزانه  ۵۰ه��زار گام کمتر
برداشتهاند و چاق ش��دهاند و ما باید مدارس
را باز کنیم تا یادگیری اجتماعی و عاطفی در
مدارس دوباره شکل گرفته و مورد توجه قرار
گیرد.بهترین سیستم آموزش فقط حضوری
اس��ت و هیچ روش��ی نمیتواند جایگزین آن
ش��ود و ما هم اصرار داری��م در صورت ایجاد
ش��رایط بهداش��تی مناس��ب حتما مدارس
بازگش��ایی ش��ده و کالسها حضوری باشد.
وی گف��ت :تعطیلی مدارس و حضور کودکان
در خانه برای والدین ش��اغل هم مشکل ساز
ش��ده و باید پیامدهای ناشی از این وضعیت
را بتوانیم برطرف کنیم.شعار امسال وزارتخانه
شروع سال تحصیلی آرام ،تدریجی ،باشکوه و
بدون دغدغه اس��ت و ما هم باید کمک کنیم
نگرانی خانوادهها دراین زمینه برطرف ش��ود.
وی بیان کرد :مدارس ۱۸۰کش��ور جهان باز
ش��ده و در  ۳۰کشور تعطیل اس��ت و بر اثر
کرون��ا یک میلیارد و  ۸۵۰میلیون دانشآموز
تحت تاثیر شرایط قرار گرفتند و  ۲۴میلیون
نف��ر از تحصیل بازماندند.مع��اون وزیر گفت:
امس��ال ت�لاش میکنی��م چن��د صدایی در
خصوص بازگشایی مدارس را به یک صدایی
تبدی��ل ک��رده و تصمیم واح��دی بگیریم تا
مردم نگران نشوند.وی اظهار کرد :برای سال
تحصیلی امسال سه مس��یر تعریف کردهایم
ک��ه روش اول مدرس��ه تلویزیونی اس��ت که
جبران��ی خواهد بود و هر جا کالس حضوری
و اینترنت نباشد اس��تفاده خواهد شد.معاون
وزیر تاکید کرد :مس��یر دوم درفضای مجازی
و شبکه شاد و مس��یر سوم آموزش حضوری
در مناط��ق و مدارس کم جمعیت اس��ت.وی
گفت :در مدارس��ی که جمعیت کمی دارد به
شرط رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،استفاده
از تهویه هوا و سه نوبت ضد عفونی مدارس در
روز میتوانیم کالس حضوری داش��ته باشیم.
محمدزاده بیان کرد :باید در این راس��تان هم
خانوادهها و هم رس��انهها اقناع شوند تا برای
کاالسهای حضوری دانشآموزان بستر روحی
و روانی کار هم مهیا شود.

مهمانی چه زود تمام شد!
ادامه از صفحه اول:
مستعجل و مستاصل .این حال و روز فوتبالی
بود که با تفرعن در مخمل س��بز حاضر ش��د
اما به س��ادگی آب خ��وردن وا داد و هرگز از
جنگ برنگشت تا معلوم شود آسیا دیگر محل
ترکتازی تیمهای وطنی نیست.
حاال فقط ارتش سرخ مانده و آینده غبارآلودی
ک��ه انتظارش را میکش��د .آیا تنه��ا نماینده
فوتبال ما در ادامه راه به حادثهای شیرین بدل
خواهد شد و یا به سیاق استقالل و تراکتور باد
خواهد کاشت و توفان درو خواهد کرد.

رئیس کل دادگس��تری اس��تان یزد از اعالم
رضای��ت اولیای دم دو فق��ره قتل در لحظه
آخر و لحظاتی پیش از اعدام در سحرگاه روز
گذش��ته خبر داد.غالمعلی دهشیری با اعالم
این خبر اظهار داشت :گذشت از خون فرزند،
نی��از به روح بزرگ و صب��ر عظیمی دارد که
اولیای دم این پرونده سحرگاه امروز با اعالم
رضایت خود لحظاتی قبل از اجرای حکم ،به
یک جوان 23س��اله عمری دوباره بخشیدند.
وی در بیان موض��وع این پرونده گفت :چند
س��ال قبل یک جوان  20س��اله مرتکب دو
فق��ره قتل میش��ود و یک زن  70س��اله و
یک نوجوان  12س��اله را به قتل میرس��اند،
مراحل دادرس��ی در یزد و استیذان از دیوان
عالی کشور نیز انجام میشود و زمان و محل
اجرای حکم ،طبق روال قانونی سحرگاه روز
 24شهریور  1400در محوطه داخلی زندان
مرکزی یزد تعیین میگردد.این مقام قضائی
افزود :س��حرگاه در حالیک��ه خانواده مقتول
ناامیدان��ه فقط برای تحوی��ل گرفتن جنازه
فرزن��د خود پ��س از اعدام پش��ت دربهای
زندان انتظار میکشیدند ،روح بلند یک مادر
از گریههای لحظات آخ��ر یک قاتل لرزید و
به ش��رط اعالم رضایت پ��در مقتول از خون
فرزند خود گذشت.دهشیری گفت :پدر این
مقتول نی��ز در حالیکه ضامن اول پایه اعدام
آزاد شده بود قبل از خالص کردن ضامن دوم
رضایت بیقید و ش��رط خود را اعالم کرد و
لحظه بسیار شیرینی با طنین تکبیر و صلوات
بر محوطه زندان مرکزی یزد حاکم ش��د.وی
ب��ه تالش اثرگ��ذار هانیه پارس��ائیان ،دادیار
جوان واح��د اجرای احکام ی��زد و مجموعه
ش��ورای ح��ل اخت�لاف زن��دان ب��ه ویژه
حجت االس�لام مالنوری اش��اره کرد و بیان
داشت :اخذ گذشت اولیاء دم در چنین شرایطی
آسان نیست چراکه اگر تالش و ممارست این
اف��راد نبود متقاعد کردن اولیاء دم که چنین
فاجعه دردناکی را پشت س��ر گذاشتهاند به
آس��انی انجام نمیشد.ش��ایان ذکر است در
ای��ن پرون��ده از جنبه قتل زن هفتاد س��اله
اولیاء دم دیگری هم وجود دارد که پیگیری
واحد مددکاری زندان برای اخذ رضایت سایر
اولیاء دم هچن��ان ادامه دارد ،اما جنبه اعدام
حتمی قاتل از حیث قتل عمدی پسر نوجوان
 12ساله بدون هیچ قید و شرطی حاصل شد
و این اولی��اء دم بزرگوارانه هم از خون فرزند
خود گذش��تند و هم از دریاف��ت دیه امتناع
کردند.

کشف جنازه یک دختر
در خراسان

دختر  ۱۴س��اله مانه و س��ملقانی در استخر
ذخی��ره آب غ��رق ش��د .فرمان��ده انتظامی
شهرس��تان مانه و س��ملقان از غرق شدگی
مهتاب دختر  14ساله در استخر ذخیره آب
در این شهرس��تان خبر داد.به گزارش رکنا،
فرمانده انتظامی شهرس��تان مانه و سملقان،
مهدی مهران فر گفت :در پی اعالم یک مورد
غرقشدگی دریکی از استخرهای ذخیره آب
چاه کشاورزی روستای "کالته چنار" از توابع
بخش مانه بالفاصله تیم گشت پاسگاه انتظامی
مانه به همراه عوام��ل امدادی به محل اعزام
ش��د.وی افزود :در بررس��یهای بهعملآمده
مشخص شد دختر نوجوان  14ساله که برای
شست و شوی دست به این محل آمده بوده
به علت سرخوردن در آب استخر افتاده و به
دلیل آشنا نبودن با مهارتهای شنا غرقشده
و متأسفانه جانباخته است.سرهنگ مهران
فر خاطرنش��ان کرد :با تائید مرگ این دختر
نوجوان توسط نیروهای اورژانس؛ جسد وی
با هماهنگی مقام قضائی به پزش��کی قانونی
شهرستان منتقل شد.

زنده ماندن معجزه آسای
خلبان در سقوط به سوادکوه

خلب��ان پردیس��ی در آالش��ت زن��ده پی��دا
ش��د.کاپیتان حس��ن ون��د از کادر پ��روازی
و انجم��ن ورزشه��ای هوای��ی شهرس��تان
پردی��س حین پ��رواز با پارا گالی��در در یک
س��ایت پروازی در حواش��ی منطقه آالشت
مازندران مفقودش��ده بود ،زنده پیدا ش��د.به
گزارش رکن��ا ،تیمهای ام��دادی پس از دو
روز جس��تجو س��رانجام کاپیتان حسن وند
خلبان پاراگالیدری که عصر دوشنبه گذشته
به علت شرایط نامس��اعد آب و هوایی ناچار
به فرود اضطراری ش��ده بود ،با پای شکسته
در تنگ��های در ارتفاعات باالدس��تی دریاچه
آالش��ت زنده پیدا کردند .وی از کادر پروازی
و انجم��ن ورزشه��ای هوای��ی شهرس��تان
پردیس است.

