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هشدار درباره انجام 
جراحی های زیرزمینی زیبایی

رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
با اشاره به شرایط کنونی انجام جراحی های زیبایی بر 
اساس پروتکل های وزارت بهداشت گفت: متأسفانه 
اخیراً به دلیل کاهش اعمال زیبایی توسط جراحان 
پالســتیک، افراد غیرحرفه ای مانند تکنسین ها 
به صورت زیرزمینی اقدام به جراحی های زیبایی 
کرده اند. بــه گفته او در شــرایط فعلی، عمل های 
جراحی که جنبه درمانی و زیبایی مشترک داشته 
یا اعمال جراحی که جنبه  درمانی و بازسازی داشته 

باشند انجام می گیرد.
    

شناسایی ۲۰۰ کانون تجمع 
زباله گردهای پایتخت

صدرالدین علیپور، 
مدیرعامــل ســازمان 
ند  پســما مدیریــت 
شهرداری تهران گفت: 
۲۰۰ نقطــه از ســوی 

سازمان مدیریت پســماند به عنوان محل تجمع و 
داد و ســتد عوامل تفکیک غیرمجاز شناسایی و به 
نیروی انتظامی معرفی شد. مطابق قانون مدیریت 
پسماند تخلیه، نگهداری، جمع آوری و دفع پسماند 
شهری تخلف محسوب می شود و با توجه به ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها و مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مدیریت 
پسماند، مامورین شــهرداری باید با موارد تخلف به 
همراه مامورین قانون )نیروی انتظامی( برخورد کنند.

    
 باز هم آتش سوزی 

در یک مرکز درمانی 
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران 
از حریقی در ساعت ۲ بامداد دیروز در یک بیمارستان 
در خیابان حافظ، خیابان ســرهنگ سخایی خبر 
داد. وی با بیان اینکه حریــق در طبقات منفی این 
بیمارستان رخ داده بود، گفت: آتش نشانان حدود 
۲۰ نفر از افرادی را که به کمک نیاز داشتند با کمک 
پرسنل بیمارستان تخلیه و از بخش های تخصصی 
خارج کردند. این افراد بدون آسیب دیدگی و با نظارت 
پرسنل به بخش های مجاور منتقل شدند و این حادثه 

مصدوم یا تلفات جانی نداشت.
    

زنان ایرانی دارای همسر خارجی اقدام کنند؛
 ثبت نام برای دریافت 

شناسنامه فرزندان
مدیــر کل اتبــاع و 
مهاجریــن خارجــی 
اســتانداری تهــران از 
مادران ایرانــی دارای 
همسر خارجی خواسته 

که برای دریافت شناسنامه برای فرزندان خود ثبت 
نام کنند. به گفته او پس از مصوبات مجلس و دولت 
در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر 
ایرانی، شیوه نامه اجرایی این طرح به استان رسیده 
است و بر همین اســاس عملیات ثبت نام از طریق 
سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی 

وزارت کشور آغاز شده است.
    

باز هم بوی نامطبوع از آرادکوه 
بخشدار کهریزک بعد از انتشار بوی نامطبوع در 
جنوب شهرستان ری علت اصلی این بو را دفن روزانه 
هشت هزار تن زباله تهران در مجتمع پردازش و بازیافت 
زباله آرادکوه دانست. به گفته او تغییر جهت باد از جنوب 
به شمال یا از جنوب شرقی به سمت شمال غربی باعث 
انتقال بوی نامطبوع مجتمع پردازش و بازیافت به داخل 
شهرهای کهریزک و باقرشهر می شود. سال گذشته 
نیز این بو، بخش های زیادی از پایتخت را در بر گرفته 
بود که به گفته اعضای شورای شهر تهران، منشا آن از 
همین مجتمع بود، اما خبر اخیر نشان می دهد هنوز 

این مشکل برطرف نشده است.
    

به دلیل انتشار مصاحبه ای درباره آمار کرونا 
روزنامه جهان صنعت توقیف شد

بــا دســتور هیات 
نظارت بــر مطبوعات، 
روزنامه جهان صنعت 
توقیف شــده اســت. 
محمدرضــا ســعدی، 

مدیرمســئول این روزنامه به ایرنا گفت: »دوشنبه 
۲۰ مرداد ماه، در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، 
به سبب انتشــار یک مصاحبه در شماره )یکشنبه 
۱۹ مــرداد ۱۳۹۹(، حکم به توقیف موقت روزنامه 
جهان صنعت داده شد.« جهان صنعت در شماره روز 
یکشبنه خود مصاحبه ای با محمدرضا محبوب فر، 
عضو ستاد مقابله با کرونا منتشر کرد که آمار کرونا 
را مهندسی شده و غیرواقعی خوانده بود. دیروز در 
اینکه محبوب فر، عضو ستاد مقابله با کرونا هست یا 

خیر نیز تردیدهایی مطرح شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هر چند دیروز وزیر آموزش و پرورش 
صریحا اعالم کرد که اجازه نخواهد داد تا 
کرونا باعث ترک تحصیل حتی یک نفر 
شود، اما هم او چند هفته پیش نسبت 
به خطر ترک تحصیــل    دانش آموزان 
نیازمند در شرایط فعلی هشدار داده بود. 
هشداری که بسیاری از کارشناسان حوزه 
آموزش و پرورش آن را به جا دانستند و 
ترک تحصیل گسترده ای را در سال آتی 

تحصیلی آتی پیش بینی کردند.
سردرگمی آغاز سال تحصیلی

کمتر از یک ماه دیگر به شروع سال 
تحصیلــی ۱۳۹۹-۱4۰۰ باقی مانده 
است. سالی که قرار است ۱۵ روز زودتر از 
حالت معمول آغاز شود. سالی که معلوم 
نیست شروع آن پشــت نیمکت   های 
مدرسه باشد یا روبروی صفحات روشن 

تبلت و موبایل و تلویزیون. 
حتی مسئوالن آموزش و پرورش 
هم پاسخ این ابهام را نمی دانند و شکل 
برگزاری کالس   ها را منوط به شرایط 
دانســته اند و تنها با اطمینان از آغاز 
سال از ۱۵ شهریور ماه سخن به میان 
آورده  اند. شــرایطی که کارشناسان 
بهداشــتی در تشــریح آن چنــدان 
خوش بین نیســتند و حتــی وزیر و 
معاون وزیر بهداشت از پاییزی سخت 

خبر دادند.
بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
کارشناسان آموزشــی و    دانش آموزان 
و خانواده   ها هم منتظرند که امســال 
بوی ماه مهر بســیار متفاوت از سالیان 

پیشین باشد.

سه میلیون ترک تحصیل
بر اســاس آماری که سال گذشته از 
ســوی وزارت آموزش و پرورش اعالم 
شد؛ ۱4 میلیون و 4۶۸ هزار و ۷44 نفر 
در مدارس ثبت نام کردند که از این تعداد 
هشــت میلیون و ۱۷4 هزار و ۸۷۵ نفر 
در دوره ابتدایی، ســه میلیــون و ۳۵۱ 
هزار و ۸۱۷ نفر در دوره متوســطه اول 
و دومیلیون و 4۹۲ هــزار و ۳۸۸ نفر در 
دوره متوســطه دوم بودند. ارقامی که 
پیش بینی می شــود در سال تحصیلی 

آتی به حدود ۱۵ میلیون نفر برسد.
ایــن ارقام هر ســال دســتخوش 
تغییراتی می شود که همه آن به گردن 
تغییرات جمعیتی نیســت و بخشی از 
ناشی از ترک تحصیل    دانش آموزان به 

دالیل مختلف است.
گرچه چندین سال اســت که آمار 
ترک تحصیل به صورت مشخص از سوی 
آموزش و پرورش اعالم نمی شــود، اما 
نگاهی به اعداد و ارقام جسته گریخته ای 
که مسئوالن مقاطع مختلف آموزش و 
پرورش اعالم می کنند نشــان می دهد 
هر سال به طور متوسط بین یک تا یک 
و نیم میلیون    دانش آموز از ادامه تحصیل 

باز می مانند.
این در حالی است که این میزان ترک 
تحصیل در روستاها، مناطق مرزنشین 
و حاشیه ای شهرها بیشتر و همچنین 
در مقاطع متوسطه و بین پسران رایج تر 

است.
 اما همین آمار به گفته کارشناسان 
قابل توجه ترک تحصیل می رود که بسیار 
بیش از این شود و در یکی دو سال آینده 
رخســار کریه خود را در نظام آموزشی 
نشــان دهد. به طوری که برخی از آمار 
۳ میلیونی بازمانــدگان از تحصیل در 

سال آتی تحصیلی هم صحبت به میان 
می آورند.

کرونا و تغییر شیوه تحصیل
با شیوع کرونا در اواخر بهمن ماه سال 
۹۸، مدارس از سوم اسفند ماه تعطیل شد 
و با یقین به تداوم این تعطیالت اجباری، 
جسته و گریخته پای کالس   های درس 
به فضای مجازی باز شــد. در حالی که 
بسیاری از مدارس و معلمان به شیوه   های 
مختلــف تدریس را در ایــن فضا ادامه 
می دادند که امکانات الکترونیک این نحوه 
تدریس در اختیاری خیلی از معلمان و 

   دانش آموزان قرار نداشت. 
نیمه دوم فروردین ماه وزارت آموزش 
و پرورش با اعالم اینکه شبکه شاد را در 
فضای مجازی راه اندازی کرده اســت 
در صدد شد تا فضایی اختصاصی برای 
آموزش طراحی کند. امــا طراحی این 
فضا هم چیزی از مشکالت قبلی کم نکرد 
و کماکان شــماری از معلمان و خیلی 
از    دانش آمــوزان به وســایل ارتباطات 
الکترونیکی برای انتقال دانش و دریافت 
آن دسترسی نداشتند. با این حال سال 
تحصیلی گذشته با همه این چالش   ها 
به پایان رسید و سال تحصیلی جدید با 
همان چالش   های گذشته آغاز می شود. 
گرچه به نظر می رســد برای آنانی که 
دسترســی به امکانات ارتباطی ندارند 
عمال آغازی در کار نیست و خواه ناخواه از 

چرخه آموزش پس زده می شوند. 
بر اساس آمار اعالم شــده از سوی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال 
تحصیلی گذشــته پس از شیوع کرونا، 
از ۱4میلیون دانش آموز سراسر کشور 
حدود۱۰ میلیون نفر در این سامانه عضو 
شدند و بیش از سه میلیون دانش آموز 
به دالیلی همچون نداشــتن گوشــی 

هوشــمند یا تبلت یا عدم دسترسی به 
اینترنت، امکان اســتفاده از این سامانه 
را پیدا نکردند و در خطر ترک تحصیل 

قرار گرفتند.
گرچه محسن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش و پرورش دیــروز گفت: »ما در 
قبال تک تک دانش آموزان و همه کسانی 
که دسترسی به نرم افزار شــاد ندارند 
مسئول هستیم و اطمینان می دهیم در 
سال تحصیلی جدید اگر دانش آموزی به 
شبکه شاد دسترسی داشت از این طریق 
و اگر نداشت به طرق دیگر به او آموزش 

خواهیم داد«.
به گفتــه وزیر آمــوزش و پرورش، 
آموزش ها در ســال تحصیلی جدید به 
صورت حضــوری، از طریق تلویزیون و 
از طریق بسته های آموزشی به این گروه 

دانش آموزان خواهد بود.
به گفته او این وزارتخانه تالش می کند 
با تفاهم با نهادهای خیریــه امکاناتی 
برای دانش آموزانی که به شــبکه شاد 
دسترســی ندارند، ارائــه کند. حاجی 
میرزایی پیشنهاد داده بود که خیرین 
مدرسه ساز می توانند با تمرکز بر خرید 

تبلت برای دانش آموزان، مدارس را به 
خانه نیازمندان ببرند.

 او پیشــتر گفته بود: »امروز مدرسه 
به یک تبلت تبدیل شــده و نگرانیم که 
پیشرفت های کشــور در حوزه پوشش 
تحصیلی و کاهش نرخ ترک تحصیل به 
خطر بیافتند و اهدافی که به خوبی پیش 

رفته است، متوقف شود«.
مناطق محروم زیرتیغ

در حالی که بســیاری از معلمان در 
مناطق محروم کشور در سالیان گذشته با 
روش های مختلف و گاهی چنگ و دندان 
سعی داشتند تا    دانش آموزان را از خطر 
ترک تحصیل حفــظ کنند،کرونا همه 

این تالش   ها را از بین برده است. 
علی محبی، دستیار رئیس سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی در 
حوزه های تربیت و یادگیری در این باره 
می گوید: »خطر افزایش ترک تحصیل در 
مناطق محروم از تبعات منفی تعطیالت 

ناشی از ویروس کرونا است«.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا تمام 
جهان را دربرگرفته و طبق اعالم یونسکو 
بیش از ۹۰ درصد دانش آمــوزان دنیا 
تحت تاثیر قرار گرفتــه و آموزش های 
رسمی آنها تعطیل شــده است، ادامه 
می دهد: »این شرایط به گونه ای است 
که از جنگ جهانی دوم به این سو، نظیر 
چنین حادثه ای را نداشته ایم و تاثیر آن 
در کشورهای مختلف، متفاوت است. 
برخی کشورها آموزش   های مجازی را 
از گذشته به صورت جدی دنبال کرده و 
بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسلما 
آمادگی بیشتری در این شرایط داشتند؛ 
اما در برخی دیگر آموزش های مجازی 
به صورت جدی دنبال نشــده است که 
متاسفانه کشور ما نیز در همین ردیف 

قرار می گیرد«.
محبی می گوید: »توقف در یادگیری 
بارزترین اثــر این تعطیالت بــود، به 
ویژه بــرای دانش آموزانی که عملکرد 
ضعیف تری در مدرسه داشتند و با تالش و 
فشار معلم به آموزش واداشته می شدند. 
با وقوع ناگزیر تعطیلی، این دانش آموزان 
از مدرسه فاصله گرفته و گرفتار توقف 

یادگیری شدند«.
این در حالی اســت که برخی دیگر 
گرانــی ابزارهــای ارتباطــی از جمله 
گوشی   های تلفن همراه و هزینه اینترنت 
را دلیل اصلی ترک تحصیل احتمال شمار 
زیادی از    دانش آموزان حاشیه نشین در 

سال تحصیلی آینده می دانند.
در این میان حتی پیش بینی می شود 
شمار    دانش آموزان تبعه افغان در ایران 
که به دلیل کمبــود امکانات مجبور به 
ترک تحصیل خواهند شد بسیار افزایش 
داشــته باشــد. به طوری که چند روز 

پیش وزیــر آموزش و پــرورش گفت: 
»ســازمان های بین المللی به ما برای 
تجهیز دانش آموزان اتباع به امکاناتی مثل 
تبلت برای آموزش مجازی کمک کنند. 
ما حتی برای واردات این  تجهیزات هم 

دچار مشکل هستیم«.
  ترک تحصیل 40 میلیون کودک 

جهان به دلیل کرونا 
اما این مشکل تنها مخصوص ایران 
نیست. چندی پیش دبیرکل سازمان 
ملل متحد هشدار داد: »جهان به دلیل 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها که در پی 
انتشــار ویروس کرونای جدید صورت 
گرفتــه، و در ســایه محدودیت   های 
تحمیلی برای پیشگیری از این بیماری 
در ســطح جهان، با »فاجعه نسل ها« 

روبروست«.
آنتونیو گوترش در پیامی ویدئویی 
به منظور راه اندازی کمپینی موسوم به 
»آینده ما را نجات بده« که با همکاری 
شرکای آموزشی و آژانس   های سازمان 
ملل متحد آغاز شــده،تاکید کرد: »به 
محض مهار ویروس کرونــای جدید، 
باید بازگشت ایمن به مدارس و نهادهای 
آموزشــی در سراســر جهان در راس 

اولویت   ها قرار گیرد«.
گوترش با اشاره به اینکه همه گیری 
کرونا باعث بــروز بزرگترین اختالل در 
روند آموزش شده اســت، افزود: »علی 
رغم اینکه درس   ها از طریق تلویزیون، 
رادیو و اینترنت ارائه می شود و با وجود 
تالش   های زیادی که معلمان و مسئوالن 
انجام می دهند اما چنین خدماتی هنوز 
برای بســیاری از    دانش آمــوزان قابل 

دسترسی نیست«.
دبیــرکل ســازمان ملــل گفت: 
»اواسط جوالی گذشــته مدارس در 
بیش از ۱۶۰ کشــور جهــان تعطیل 
شــدند که این موضوع بر بیش از یک 
میلیارد    دانش آموز تاثیر گذاشت. 4۰ 
میلیون    دانش آموز بــه دلیل ویروس 
کرونــا از ادامه تحصیــل در مراحل 

مقدماتی صرف نظر کردند«.

پیش بینی ها حاکی از افزایش آمار  ترک تحصیل  است

ادامه طناب کشی کرونا  و دانش آموزان در سال تحصیلی آتی

خبر

در حالی که مطابق با آمارهای رسمی میزان 
ابتال و مرگ و میر عددی کماکان مشــابه را طی 
نشان می دهد، برخی اظهارات فعاالن حوزه درمان 
از ابتالی بیشتر جوانان به کرونا و افزایش بیماران 

بدحال نیازمند به آی سی یو خبر می دهد.
در آخرین آمار رســمی اعالم شــده دیروز 
سخنگوی وزارت بهداشت از ابتالی دو هزار و ۱۳۲ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ و بستری یک هزار و 
۶۷ نفر از آنها خبر داد. به این ترتیب مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۳۲۸ هزار و ۸44 نفر رسید.

به گفته سیماسادات الری،  در طول ۲4 ساعت 
اخیر، ۱۸۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 
۱۸ هزار و ۶۱۶ نفر رسید. همچنین ۳۹۹۲ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته او اســتان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراســان رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان 
شــرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 
و اســتان های فارس، ایالم، لرستان، هرمزگان، 

زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، 
چهارمحال و بختیــاری و کهگیلویه و بویراحمد 
هم در وضعیت هشدار قرار دارند. الری همچنین 
گفت: ویروس کرونا مرز و بوم نمی شناسد و تمام 
سیستم های بهداشتی جهان را تحت تاثیر قرار 
داده و هیچ کشوری از کووید - ۱۹ در امان نیست. 
بهترین راه حل مبارزه با آن همراهی و همبستگی 
در عمل به اصول سه گانه بهداشتی یعنی شست 
و شوی مرتب دست ها، فاصله گذاری فیزیکی و 
استفاده از ماسک است. وی تاکید کرد: همچنان 
درخواست ما پرهیز از سفر غیرضروری، شرکت 
نکردن در مراسم ها، دورهمی و حضور در مکانهای 
پرازدحام و شلوغ است تا به این ترتیب از سالمتی 

خود و دیگران مراقبت کنیم.
افزایش ابتالی جوانان

رئیس بیمارستان امام خمینی از افزایش آمار 
جوانان مبتال به کرونا و بیمــاران بدحال نیاز به 

آی سی یو خبر داد.
»خســرو صادق نیت« رئیس بیمارســتان 
امام خمینی در گفت وگو با ایلنا در مورد شرایط 
مبتالیان به کرونا در بیمارستان امام خمینی گفت: 

آمار مراجعان به بیمارســتان و همچنین تعداد 
بیماران بستری در بخش کرونا در این هفته نسبت 
به اواخر تیر و اوایل مرداد مــاه کاهش پیدا کرده 
اســت، البته در این دوره نسبت به دور اول شیوع 
بیماری یعنی اسفند ماه گذشته، بیماران نیازمند 
به بستری و بدحال بیشتر شده است. همچنین در 
یک ماه و نیم اخیر ابتالی جوانان نسبت به دور قبل 

بیشتر شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان مراجعان سرپایی 
بیمارستان ما نســبت به دو هفته  قبل افت قابل 
توجه ای داشــته اســت، گفت: ورودی بیماران 
کرونایی به مجتمع بیمارستانی امام خمینی به دو 
شکل است یک دسته مراجعان سرپایی هستند که 
خود مراجعه می کنند و گروه دیگر بیمارانی هستند 
که از بیمارستان های دیگر با هماهنگی قبلی ارجاع 
می شوند، از آنجا که تعداد قابل توجهی از بیماران 
از دیگر بیمارستان ها به مجتمع ارجاع می شوند، 
معموال بیماران نیازمند به بستری و بدحال ما به 
نسبت مراجعان سرپایی بسیار بیشتر است. صادق 
نیت با اشاره به امکانات بیمارستان در این شرایط 
بیان کرد: در دور اول شــیوع کرونــا که بیماران 

بسیاری به بیمارستان امام خمینی مراجعه کردند 
و گاهی به حدود ۸۰۰ نفر در روز می رسید، با کمک 
وزارت بهداشــت بخش قابل توجهی از نیازهای 
تجهیزاتی را حل و فصل کردیم، البته امکانات ما در 
حال حاضر ایده آل نیست، اما در حدی که خدمات 
قابل قبولی را به مردم ارائه دهیم، امکانات داریم و 
مشکل تخت و دستگاه های کمک تنفسی برای 

مراجعان فعلی در حال حاضر نداریم.
رئیس بیمارستان امام خمینی ادامه داد: در این 
دوره پرسنل بیمارستان با افزایش شیوع ویروس در 
جامعه، نسبت به سری قبل بیشتر مبتال شدند که 
می بایست قرنطینه می شدند، بنابراین کار این افراد 
هم بر دوش بقیه کادر درمان افتاد و لذا فشار کاری 

بر پرسنل در این دوره به مراتب بیشتر از قبل شده 
است، اما با وجود اخالق حرفه ای باال و وجدان کاری 
ستودنی کادر درمان علی رغم همه ی کسالت ها و 
نگرانی های ابتالی خــود و خانواده، همچنان به 
کار خود ادامه می دهند و سعی می کنند کیفیت 

کارشان کاهش پیدا نکند.
وی در پاسخ این ســوال که چه تعداد از کادر 
درمان تا به حال مبتال شده اند؟ گفت: تعداد افراد 
مبتال در کادر درمان هر روز تغییر می کند و افزایش 
می یابد، اما خوشبختانه تا امروز بین کادر درمان 
کرونا منجر به فوت عزیزی نشده است، هر چند که 
در حال حاضر چند استاد و پرستار بد حال در بخش 
مراقبت های ویژه داریم که نگران حال آنها هستیم.

۲۱۳۲ ابتال و ۱۸۹ فوتی جدید کرونا در کشور

افزایش بیماری در میان جوانان و کادر درمان

توقف در یادگیری بارزترین 
اثر تعطیالت کرونا بود، به 
ویژه برای دانش آموزانی 

که عملکرد ضعیف تری در 
مدرسه داشتند و با تالش 

و فشار معلم به آموزش 
واداشته می شدند. با 

وقوع ناگزیر تعطیلی، این 
دانش آموزان از مدرسه 

فاصله گرفته و گرفتار 
توقف یادگیری شدند

در حالی که آمار ترک 
تحصیل در حال حاضر 
ساالنه بین یک تا یک و 
نیم میلیون دانش آموز 

است، به گفته کارشناسان 
سال آینده ترک تحصیل 

بسیار بیش از این رقم 
شده و به حدود ۳ میلیونی 

بازماندگان از تحصیل 
خواهد رسید
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