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پنج شنبه  ۲۲اردیبهشت ۱۴۰۱
 ۱۰شوال .۱۴۴۳شماره ۲۰۹۳۴

یک توئيت

  خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت:
«درراستایسیاست«صفرکووید»چین
وباتشدیدادامهقرنطینههاومحدودیت
ها در شانگهای و پکن ،تدروس آدهانوم،
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در
یک نشست خبری گفت که استراتژی
«صفر کووید» چین با توجه به ماهیت در
حال تکامل ویــروس ،پایدار و اثربخش
نیست .بــا توجه بــه رفــتــار ویـــروس در
حال حاضر و آن چه در آینده پیشبینی
میکنیم،منفکرنمیکنمکهاستراتژی
صفرکوویدچینپایدارباشد .مردمشهر
 25میلیوننفریشانگهایاکنونهفته
هاستدرخانههایخودگیرافتادهاند».

رسانه های جهان
نیویورک تایمز:
در طول سه دهه
گذشته ،خطرات
عــمــده سالمتی
کـــه ن ــوج ــوان ــان
آمــریــکــایــی بــا آن
مواجه هستند به شدت تغییر کرده
است .به طوری که بارداری نوجوانان
و مصرف الکل ،سیگار و مواد مخدر
کــاهــش یــافــتــه اس ــت در حــالــی که
اضــطــراب ،افــســردگــی ،خودکشی
و خــودزنــی افــزایــش یافته اســت .در
سال  ،2019آکادمی اطفال آمریکا
گزارشی منتشر و در آن اشــاره کرد
کــه «اخـــتـــاالت ســامــت روان در
نوجوانان از شرایط فیزیکی پیشی
گرفته اســت»   .در ماه دسامبر(دی
 )1400کارشناسان مرتبط با این
موضوع درباره یک بحران بهداشت
روانــی «ویرانگر» در میان نوجوانان
آمریکایی هشدار دادند.
یورونیوز:عراق
از اواســـط آوریــل
(فروردین) شاهد
 7تــــوفــــان شــن
بـــوده اســـت .این
پدیده که سال به
سال بدتر میشود ،تهدیدی جدی
بــرای سالمت و اقتصاد کشورهای
خاورمیانه است .به نظر میرسد هیچ
چیز نمیتواند آن را متوقف کند .تنها
در عرض چند دقیقه کل شهرها در مه
غلیظی از غبار نارنجی فرو میرود.
توفان شن همیشه بخشی از زندگی
روزمـــره مــردم عــراق بــوده اســت اما
فراوانی و شدت آن در سالهای اخیر
افزایش یافته است .آخرین توفان شن
روز پنج شنبه گذشته باعث مرگ یک
نفر و بستری شدن  ۵هزار نفر دیگر به
دلیل مشکالت تنفسی شد.
آنـــاتـــولـــی :بیل
گیتس ،بنیان گذار
مــایــکــروســافــت و
حامی مالی بزرگ
تــــاشهــــا بــــرای
مقابله با پاندمی،
با انتشار پیامی توئیتری از مثبت بودن
آزمــایــش کــرونــای خــود خبر داد .وی
نــوشــت« :مــن عــایــم خفیفی از این
بیماری را تجربه میکنم .ایزوله شدهام.
خوش شانس هستم که واکسینه شدم
و به آزمایشها و مراقبتهای پزشکی
عالی دسترسی دارم».

رهبرانقالب باتاکیدبرضرورتارائهآموزشهایمهارتیبهدانشآموزانتصریح کردند:

مطالب بیفایده
دربرنامههایدرسی راحذفکنید
رسالت معلمان  ،تربیت نسل با هویت ملی برای تمدن نوین اسالمی است

رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی صبح دی ــروز
چهارشنبه در دی ــدار صدها تــن از معلمان و
فرهنگیان ،آمــوزشوپــرورش را تربیتکننده
نسلیتمدنسازخواندندوباتجلیلازتالشهای
معلمان بهویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود
مسائل معیشتی آنــان گفتند :نسل نوجوان و
جوان ،باید دارای هویت ملی و اسالمی -ایرانی،
معتمد به نفس ،مقاوم ،آگاه از اندیشههای امام و
آرمان ها ،دانشمند و کارامد پرورش یابد.
▪هدفدیداربامعلمان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری  ،ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت
نسلهای آینده خواندند و افــزودنــد :هــدف از
دیداربامعلمانبرجستهشدننقشآنانوتثبیت
و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی
است تا هم معلم و خانوادهاش به شغل او افتخار
کنند ،هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر
نگاه کند .رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب
سخنان وزیر آموزشوپرورش افزودند :کشور از
لحاظقانون،سندوتصمیماتخوب،هیچچیزکم
ندارد،مهمایناستکهاینتصمیماتوقوانینبا
کارجدیومجاهدانهپیگیریواجراشوند.
▪ 2کاربردمفهوممعلمی

ایــشــان در تبیین دو کــاربــرد مفهوم معلمی
گفتند :معلم به معنای تعلیمدهندگی ،ارزش
بسیار بــزرگــی اســت زیــرا خــداونــد بــه استناد
آیات قــرآن ،تعلیمدهنده است و پیامبر و همه
حکما ،علما ،دانشمندان و شخصیت های
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای
این ارزش بسیار واالی معلمی هستند .حضرت
آیت ا ...خامنهای افزودند :در کاربرد دوم که
منطبق با کار آموزشوپرورش است ،عالوه بر
تعلیمدهندگی،ارزشباالترینیزوجودداردزیرا
مخاطباینتعلیمدربهترینسنینتأثیرپذیریو
تربیتپذیری هستند و تعلیم آن ها ،تأثیرگذاری
بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
▪نسلامروزبرپاکنندگانتمدننویناسالمی

ایــشــان بــا اشـــاره بــه هــدف بلند مــدت ایجاد
تمدن نوین و شکوفای اسالمی گفتند :منابع
انسانی ،زیرساخت هر تمدنی به شمار میرود و
برپاکنندگانتمدننویناسالمینسلیهستند
که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند ،بنابراین
اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه
درک کرد .رهبر انقالب اسالمی گفتند :این
نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت
ایرانی -اسالمی ،اعتقادات محکم و عمیق،
دارای اعتماد به نفس ،خودساخته ،هوشیار
در برابر تمدنهای منسوخ شده شرق و غرب،
دانشمندوکارامدباشدتابتواندآنتمدنعظیمرا
شکلدهد .حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبه
وپرورش بعد از
تربیت عناصر برجسته در آموزش
ِ
انقالبافزودند:بهبرکتتالشمعلماندرچهار
دهه اخیر ،عناصری کارامد در عرصههای
مختلفرشدیافتهانداماکافینیستوبرایآن
تمدن شکوفا ،باید اینگونه پرورشها فراگیر
شوپرورش
شود .ایشانفرصت 12سالهآموز 
رابرایتربیتچنیننسلی،بینظیربرشمردند
سازمانگسترد هآموزشوپرورشدر
وگفتند:
ِ
همه شهرها و روستاها ،زمینه مناسبی دارد
تا در پرتو تالش و مجاهدت معلمان ،ارزش ها
و آرمان های انقالب را بهدرستی به دل ها و
گوشهایآماد هفرزندانملتمنتقلوهویت
اسالمی-ایرانیرادرآنهانهادینهکند.
رهــبــر انــقــاب ،وزارت آمـــوزشوپـــرورش
را دستگاهی بسیار پر عظمت و آیندهساز
خواندند و افزودند :از امروز آموزشوپرورش
میتوانیمفردایکشورراحدسبزنیم .ایشان
با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان
افزودند :البته برای رسیدن به وضع مطلوب،
مشکالت موجود باید با تدبیر ،دانایی ،همت،
مجاهدت و شکیبایی حل شود.

تدین ،اخالق و مهارتهای
▪اهمیت کیفیتّ ،
معلم

حضرت آیـتا ...خامنهای در تشریح مسائل
الزم برای حل مشکالت ،به تدوین متنهای
معلم مورد
کمی
ِ
مناسب آموزشی و تأمین ّ
نیاز آموزشوپرورش اشاره کردند و افزودند:
کیفیت معلم و تد ّین ،اخالق و مهارتهای او
بسیار مهم است و نباید بهگونهای باشد که
رتبههای پایین کنکور سراغ معلمی بروند،
البته امروز هم مثل برهههای مختلف معلمان
متعهد و دلسوز کم نداریم.
▪دانشآموزوهویتملی

رهــبــر انــقــاب در بــیــان چــنــد نکته دربــــاره
آموزشوپرورش گفتند :دانشآموز باید دارای
هویت ملی باشد و در کنار اهتزاز پرچم علم ،با
اعتماد به نفس ،پرچم «هویت ملی و پر افتخار
اسالمیایرانی»راهمبهاهتزازدرآورد.
▪دانشآموزانماکاظمیآشتیانیرابیشترمی
شناسندیارونالدورا؟

ایشان با انتقاد از ناآشنایی دان ـشآمــوزان با
افتخارات کشور از جمله عناصر پر تالش بعد
از انقالب ،بیاطالعی آنان از افکار راهگشای
امام خمینی(ره) و آرمــان های سرنوشتساز
انقالب و ناآگاهی آنان از حوادث انقالب گفتند:
ما باید کاری کنیم که دانشآموز ما دارای هویت
ملی بشود .مهم تر از علمآموزی یا الاقل در حد
علمآموزی این است که او احساس هویت بکند،
یک انسان با هویت ساخته بشود ،یک هویت
ملی ،هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا
بکند .از عمق جان کودک ما با افتخارات کشور
آشنا بشود ،این چیزی است که امــروز وجود
ن ــدارد ،خیلی از افتخارات حــاال ایشان اسم
مرحومآقایکاظمیآشتیانیراآوردندشمابین
بچههای مدرسهتان ،مدارستان نظرخواهی
کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی را با
آنهمهخدمات،باآنارزشوجودیکهاینمرد،
اینجوان،جوانهمبودداشتمیشناسندچند
درصد ،رونالدو را چند درصد میشناسند ،ما

چرا افتخارات ملی خودمان را نمیشناسیم؟
این خیلی مهم است ،یک بخش از این چیزهایی
کــه مــی گوییم هــویــت ملی همین اســت که
افتخارات ملی را ،گذشته علمی را ،گذشته
سیاسی را ،گذشت ه بینالمللی را بشناسند.
ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن
را از دیگر نیازهای دانشآموزان دانستند و
افزودند :در جهانی که هر کس ،چه شرق چه
غرب ،زور میگوید نسل آینده باید ارزش و
اهمیت ایستادگی را از هماکنون بیاموزد تا در
پرتو این آموزهها تمدنساز شود و ملت و کشور
را عزتمند سازد.
▪دانشهایبیفایدهراحذفکنید

رهبرانقالب،وزارتآموزشوپرورشرابهتفکیک
«علم نافع» از «علم غیرنافع» در برنامه درسی
دانشآموزان توصیه کردند و گفتند :علم نافع
علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را
شکوفا میکند و با سرمایهسازی برای آینده او،
موجبپیشرفتوتعالیکشورمیشود .ایشاندر
اینزمینهافزودند:بعضیمطالبدربرنامهدرسی
کنونی ،صرف ًا محفوظاتی است که بدون هیچ
سودیبرایحالیاآیندهدانشآموزانبهذهنآن
هاسرازیرمیشودکهبایداینمواردشناساییواز
آموزشهاحذفشود.حضرتآیتا...خامنهای
با تأکید بر اختصاص ساعاتی به آموزشهای
مهارتیبهجایمطالبغیرنافعگفتند:مسائلی
همچونسبکزندگیاسالمی،تعاونوهمکاری
اجتماعی ،مطالعه و تحقیق ،فعالیت های
جهادی ،مبارزه با آسیب های اجتماعی و نظم و
قانونگراییازجملهمهارتهاییاستکهبایددر
مدرسهآموزشدادهوازدورانکودکیونوجوانی
درافرادنهادینهشود.
▪انتقاد از کندی رونــد تحقق سند تحول
شوپرورش
آموز 

ایشانمیزانتحققسندتحولآموزشوپرورشرا
خرسندکنندهندانستندوگفتند:باگذشتبیش
از ۱۰سالازتنظیمسندورفتوآمدوزیرانمتعدد
کهالبتهاینتعددمدیریتهانیزنوعیآسیبوآفت

است،بهاینسندبهعنوانیکمجموعهکاملوبه
همپیوستهعملنشدهاست.رهبرانقالباسالمی
افزودند :اگر سند نیاز به اصالح و تکمیل دارد،
مسئوالن این کار را انجام دهند ،ضمن این که
برایسنجشپیشرفتسندنیزبایدشاخصهای
معین شــود .حضرت آیـــتا ...خامنهای
ّ
کمی ّ
سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان،
سنگینیباراجرایمسائلمهمنظامتعلیموتربیت
رابیشازهمهبردوشمعلماندانستندوگفتند:
معلمانعزیزکهدرمقاطعمختلفهمچوندوران
انقالب،دفاعمقدسوحوادثگوناگونسیاسی
بانقشآفرینیدرستخود،نوجوانانوجوانانرا
هدایت میکردند امروز نیز باید بیش از همیشه
متوجهنقشمهمومسئولیتبزرگشانباشندو
مسائلیهمچونمشکالتمعیشتینبایدموجب
خستهوملولشدنیاتحقیروکوچکانگاشتنکار
بزرگآنهاشود.
▪امانتهایبزرگدردستمعلمان

ایشان ،نوجوانان و جوانان را ُد ردانـههــای
کــشــور و امــانــتهــایــی بــــزرگ در دســت
معلمان خواندند و افزودند :این امانتهای
معلمان دینباور
گرانسنگ باید در اثر تربیت
ِ
و دینمدار ،به افرادی با ارزشافــزوده باالت ِر
علمی ،اخــاقــی و رفــتــاری تبدیل شوند.
رهبر انقالب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز
تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند
تقویت همهجانبه دانستند و گفتند :این مراکز
باید از لحاظ امکانات سختافزاری ،مدیریت،
استادان ،متون آموزشی و فعالیتهای تربیتی
بهگونهای تقویت شوند که بتوانند «معلم
مطلوب» تربیت کنند.
▪قدردانیاززحماتمعلماندردورهکرونا

۹
جوابیه

پاسخ وزارت بهداشت با اشاره به
شیوهتعرفهگذاریخدماتپرستاری:

تالش کرده ایم منافع خدمت
گیرنده و ارائه دهنده خدمت
را عدالت محور ببینیم
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این که
در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
تالشکردهایممنافعخدماتگیرندهوارائهکننده
خدماتراعدالتمحورببینیم،افزود:اینقانونبا
الگوبرداری از به روز ترین نظام های پرداختی دنیا
اجرا می شود.چند روز قبل بود که در گزارشی،
انتقادها و گالیه های دبیر کل خانه پرستار از شیوه
اجــرای قانون تعرفه گــذاری را منتشر کردیم .به
دنبال انتشار گزارش خراسان و در پاسخ به برخی
شبهههاونقدهادربارهاینموضوع،معاونپرستاری
وزارتبهداشتتوضیحاتیارائهکردهوگفتهاست:
کارشناسانحوزهاقتصادسالمت،همیشهبهروش
هاییکهمنجربهنیازهایالقاییمیشودنقددارند
و ما شاخصی برای کنترل کیفیت نداریم .دکتر
عبادی با اشاره به مزایا و معایب روش های مختلف
نظام های پرداخت ،افزوده است :دلیلی ندارد اگر
یک روش پرداختی که در سایر گروه ها انجام می
شود و به آن انتقاد زیادی وجود دارد ،سایر گروه ها
همبهاینروشاشتباهادامهدهند.
▪جنس ارائه خدمت در پرستاری با پزشکی
متفاوت است

ویباتاکیدبراینکهنظامپرداختدردنیابهسمت
گلوبال می رود،گفته :خدماتی که به هم نزدیک
هستندمدلپرداختآنهانیزبههمنزدیکاست
اما جنس و مدل مراقبت پرستاری با پزشکی یا
مثال فیزیوتراپی متفاوت است و نسبت مراقبت ها
با هم یکی نیست .دکتر عبادی افــزوده :خدمات
پرستاری  24ساعته است در صورتی که در حوزه
پزشکیاگرویزیتیاجراحیانجاممیشود،ادامه
درماندراختیارگروهدرماناستومبتنیبرارائه
خدماتمستمرنیستالبتهممکناستبرایبیمار
در 24ساعت،مداخلهایانجامنشودواینتفاوت
هایماهویرشتههایمختلفاست.
▪در نقطه آغاز تعرفهگذاری هستیم،
جای رشد داریم

هماهنگی رشته تحصیلی
ایشان با توصیه به
ِ
ـد امــکــان ،به
معلمان با تدریس آن ها تا حـ ّ
دشواریهای آموزش در دوره کرونا و زحمات
معلمان نیز اشــاره و خاطرنشان کردند :در
این دوره ،زحمات معلمان مضاعف شد که
در این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان
تشکر کنیم.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به تالش
های انجام شده برای اجرای قانون تعرفه گذاری
تصریح کرده است :ما فعال در نقطه آغازین هستیم
و اگر آن را اجرا نمی کردیم گله مندی بود که چرا
اجرا نشده است ،این روش فعلی نسبت به سایر
روش ها مدرن تر است و منافع مردم را هم در نظر
میگیردضمناینکههنوزجایرشدداریموبرای
سال های آینده خروجی را بهتر نشان می دهد.

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر سفارش
همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان،
ِ
مشکالت امکانات دولتی،
افزودند :با وجود
اما به مسائل معیشتی ،بیمه ،بازنشستگی و
درمان معلمان توجه ویژه شود.
ایشان در پایان سخنان شان ،به معلمان توصیه
کردند با وجــود انتظارات زیــادی که از وزارت
آموزشوپرورش برای عمل به وظایفش وجود
دارد ،منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با
ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و
دلسوزیخود،برنامههایتربیتیدانشآموزان
وکارهایبزرگراپیشببرند.

افزایش فرزندآوری در دوران کرونا

▪ضرورتتوجهبهمعیشتمعلمان

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد :در
دوره کرونا برخالف تصور ،میزان فرزندآوری
بیشتر شد   .کمال حیدری در نشستی خبری
به مناسبت هفته سالمت و هفته ملی جمعیت ،
گفت :در زمان حاضر با توجه به این که میزان رشد
فرزندآوری بهشدت پایین آمده و این موضوع جزو
بحرانهای آینده کشور است ،یکی از دغدغههای
جدی نظام ،بحث جمعیت است و به همین دلیل
امسال وزارت بهداشت بهصورت جدی به این
موضوع پرداخته است.

