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تنور بورس در همهجای ایران داغ شده است

سبد گردانی؛ شغل تازه جوانان تحصیلکرده در روستاها

گفتوگوی «ایران» با دکتر سوری عضو ستاد ملی مقابله با کرونا درباره روند صعودی آمار مرگ و میر کروناییها

زمان برگزاری آزمونهای
مردادماه تغییر نخواهد کرد

فریبا خان احمدی
خبرنگار

آمار قربانیان کرونا بعد از حدود یک و نیم ماه که روزانه به
زیر 50فوتیرسیدهبوددرهفتههایاخیرباردیگراوجگرفته
و حاال چند روزی است که به بیشتر از 100نفر در روز رسیده
اســت .آخریــن آمار وزارت بهداشــت گویای این اســت که
روند ابتال و مرگ و میر دوباره خیز برداشته است .سخنگوی
وزارت بهداشت دیروز در آخرین گزارش خود اعالم کرد در
روز  9تیر ماه  162نفر به قربانیان کووید 19اضافه شده است
تا شمار جانباختگان به  10هزار و  670نفر برسد .همچنین
به گفته سیماسادات الری ،با مثبت شدن آزمایش 2536
نفر مجموع آمار مبتالیان قطعی در کشــور به  ۲۲۵هزار و
 ۲۰۵نفــر افزایــش یافت .به گفته الری ،از روز گذشــته خیز
قابل توجهی در آمار موارد بیماری در تهران مشاهده شده
کــه نگرانکننده اســت .بیتردید این افزایــش آمار بازتاب
عملکــرد ما در بحث بازگشــاییها و رعایــت پروتکلهای
بهداشتی است .سخنگوی وزارت بهداشت ،بر پیوستن به
پویش «من ماسک میزنم» تأکید کرد و گفت :یافتههای
علمیفعالًبهترینراهبرایپیشگیریازبیماریرااستفاده
از ماســک معرفی کردهاند.پیشبینی متخصصین حوزه
ســامت حکایــت از این دارد که خیــز دوباره منحنی کرونا
احتمال بازگشــت روند صعودی منحنی را به روزهای اوج
اپیدمیدرپیدارد.کارشناسانتغییررفتارهایبهداشتیرا
مهمترین عامل افزایش تعداد مبتالیان و قربانیان ناشی
از کووید 19عنوان میکنند .آنها معتقدند ،زمان آن رسیده
که برخوردهای قهری در رابطه با الزام مردم برای عمل به
دستورات بهداشتی در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد
پیش از آنکه فرصت را از دست بدهیم.
دکتر حمید ســوری اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی
مقابلهباکرونابه«ایران»میگوید:اینکهروزهایبدترازاوج
اپیدمــی را تجربه کنیم دور از واقعیت نیســت ،چرا؟ چون
عمــاً تمام قواعــد و اصولی که باید در کنترل و خاموشــی
یک اپیدمی رعایت شــود چه از ســوی مــردم و چه اجرای
دســتورالعملهای تصمیم گیرندگان رعایت نمیشود و
غیر از این هم نمیتوان انتظاری داشت.
او میافزاید :مردم نباید نسبت به شرایط رو به رشد آمار
مبتالیان به کرونا در کشور بیتفاوت باشند ،نباید تصور کرد
کهاپیدمیرابابخشنامهوتوصیهمیتوانحلکرددرحالی
که اپیدمی نیازمند این اســت که برنامه و سیاســت داشته
باشــیم و این سیاســتها مســتندات علمی داشته باشد و
شواهد جهانی علمی آنها را تأیید کند.

عضــو ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا در عین حــال تأکید
میکند که بازگشــت مجدد به شــرایطی که جامعه «الک
داون» (قرنطینه) و همه جا بســته شود هیچ وقت راه حل
بحرانکرونانیستبلکهوضعیتنهتنهاهمینگونهادامه
پیــدا میکند ،بلکه قطعــاً بدتر هم خواهد شــد و احتمال
اینکه به مرز چند صد هزار کشته هم برسیم ،وجود دارد.
دکتر سوری در پاسخ به اینکه با شرایط موجود و افزایش
تعــداد مبتالیــان و مرگ و میــر چکار باید بکنیــم؟ عنوان
میکند :باید از گروههایی که شــانس مرگ بیشــتری دارند
محافظتکنترلشدهانجامدهیم.درشرایطحاضرمردم
شرایط عادی زندگی را پیش گرفتهاند و نمیتوان به شکل
سازمان یافته این شــرایط را به حالت اول برگردانیم .دوم
بایدازتناقضگوییهاییکهدرگفتارورفتاربرخیمسئوالن
دیده میشود پرهیز کرد و از افراد متخصص برای حل این
بحــران کمــک بگیریم .کرونــا نیز همچون بیمــاری قلبی
یک بیماری اســت و باید از منظر متخصصهای مربوطه
بررسی شود .او با بیان اینکه اپیدمی کرونا یک مسأله چند
عاملی اســت و نیاز به رویکردهای مختلف دارد ،میگوید:
این بحران یک مسأله خیلی پیچیده است و نمیتوان آن را
به مردم واگذار کرد .هرچند تا کنون مسوالن بارها به مردم
گفتهاند که عروســی نگیرید ،مجلس ترحیم نروید ،اما به
طور کلی نمیتوان این بحران را حل کرد .جامعه ما شرایط
خاصی دارد ،با توصیه معمول نمیتوان از مردم خواست
عــادات و ســنتها را براحتــی کنــار بگذارنــد البته ممکن
است در کوتاه مدت مهیا شود ولی وقتی چنین رفتارهایی
تداوم داشته باشد قطعاً هیچ جامعهای به قواعد تمکین
نمیکند ،بنابراین الزم است سیاستهایی اعمال شود که
مردم احساس کنند سود میکنند .عضو ستاد ملی مقابله
بــا کرونــا در ادامه عنوان کرد :مرگ ناشــی از کووید 19برای
کل جامعه محسوس نیســت اما وقتی آمار مرگ ومیر در
یک شهرســتان یا استانی باال میرود مردم بیشتر قواعد را
رعایت میکنند ولی برای شــهری که هنوز به مرحله پیک
نرسیدهوپتانسیلباالییبرایگستردگیویروسکرونادارد
تا به مصیبتی وارد نشــوند قدر عافیت را نمیدانند .نباید
بگذاریم اوضاع به وخامت برسد.
بهگفتــه دکتــر ســوری ،توصیــه مــردم بــه رعایــت
دستورالعملهای بهداشتی حداقل مداخله یک جامعه
اســت ،بنابراین وقتی شــمار مــرگ ومیر باال مــیرود باید
اقدامــات ســازمان یافتهتــری مبتنی بر مســتندات علمی
و بــا اســتفاده از نظــرات متخصصین آگاه صــورت بگیرد.
برنامهریزی باید متناســب با مسائل مردم باشد ما خیلی

فرصت نداریم و در این شــرایط مهمترین کار حفاظت از
گروههای آســیبپذیر و پرخطر است تا بتوانیم منابعمان
را اولویتبنــدی کــرده و بــا توجــه بــه آنهــا برنامهریــزی و
سیاستگذاریکنیم.
ëëافزایشبستریهایکرونادربخشهایویژه
فرمانــده عملیــات مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با
اشــاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا در
نــاوگان حمل و نقل عمومی گفت :مشــخصاً بیشــترین
مرکــز تجمعی در شــهر تهــران مربوط به متــرو و ناوگان
حمل و نقل عمومی اســت .دکتر علیرضا زالی با اشــاره
به تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با کرونا مبنــی بر اجباری
شــدن استفاده از ماســک در تجمعات اظهار داشت :در
کالنشهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها و حضور
فیزیکــی افراد قابلیــت تعریف دارد .زالــی ،مراکز خرید،
فروشــگاههای بزرگ ،ادارهها و مراکزی که فعالیتهای
فرهنگــی و اجتماعــی انجــام میدهنــد را از دیگــر مراکز
پرتــردد و پرتجمع تهران دانســت و خاطرنشــان کرد :به
طورکلی شــاخص مدت زمان حضور افراد ،میزان تراکم
و فضــای محیط میتوانــد خطر انتقال ویــروس کرونا را
بهصورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
فرمانــده عملیات مقابله بــا کرونا در کالنشــهر تهران
بــا بیان اینکــه طبــق آخرین مطالعــات جهانی اســتفاده
از ماســک میتوانــد به شــکل قابــل توجهی انتقــال کرونا
را کاهــش دهــد ،گفــت :آمار بیانگــر این مطلب اســت که
اســتفاده از ماســک میتوانــد حتــی در عدد مولــد پایه که
شــاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است ،اثرگذار
باشد .فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
با اشــاره به آخرین مبتالیان کرونا گفت :تهران در ساعاتی
که گذشــت شرایط متفاوتتری را تجربه کرده است و بالغ
بــر  ۳۹۹بیمار در بخشهای عادی بســتری شــدهاند .این
آمار بیانگر فاصله معنادار این رقم در مقایســه با روزهای
گذشته است .دکتر زالی ادامه داد ۱۲۲ :بیمار مبتال به کرونا
دربخشهایمراقبتهایویژهبستریشدهاندکهدرطول
دو هفته گذشته این آمار جدید بسیار افزایش یافته است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران افزود:
 ۸,۶درصد بیماران مبتال به کرونا که به بخشهای سرپایی
بهداشــت و درمان مراجعه کردهاند نیز نیاز به بســتری در
بخشهایبیمارستانیداشتهاند.
ëëخطرکرونابرایکودکانکمترازبزرگساالننیست
عضو کمیته کشــوری بیماریهای عفونی گفت :خطر
کرونــا بــرای کــودکان کمتــر از بزرگســاالن نیســت و تصور

خبـــــر

بازگشت به روزهای اوج اپیدمی

وزیــر علــوم گفــت  :زمــان برگــزاری آزمونهای
مرداد ماه ســال جــاری از جمله کنکــور به هیچ
عنــوان تغییر نخواهــد کرد .این حــق داوطلبان
است که سال آینده در دانشگاهها حاضر باشند و
اگر به هر دلیلی حق ورود به دانشگاه از این افراد
ضایع شــود ،وزارت علوم نمیتواند مســئولیت
آن را بپذیرد .دکتر منصور غالمی  ،درباره زمزمه
هــای تغییــر زمــان برگــزاری کنکــور سراســری،
کارشناســی ارشد و دکتری وزارت علوم به ایسنا،
تاکیــد کرد :به هیچ عنــوان زمان برگــزاری هیچ
کــدام از ایــن آزمونهــا تغییر نخواهد کــرد؛ چرا
که تمام محاســبات برگــزاری این آزمــون ها در
وزارت علوم اندیشــیده شده است .وی در ادامه
با تاکیــد بر اینکه فضاهای برگــزاری آزمونهای
مرداد ماه مشــخص شده اســت ،گفت :در حال
حاضــر فاصله گــذاری برای نشســتن داوطلبان
در این آزمون ها تعیین شــده است ،به طوریکه
محــل قــرار گرفتــن هــر صندلــی ،فاصلــه الزم
بــا صندلیهــای پــس و پیــش داوطلبــان برای
برگزاری آزمون ها در نظر گرفته شده است.
وزیــر علــوم بــا اشــاره به اینکــه آزمــون های
کارشناسی ،کارشناســی ارشد و دکتری با رعایت
پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار خواهنــد شــد،
افــزود :امکانات بهداشــتی نظیر ماســک و مواد
ضد عفونی کننــده به اندازه کافی توســط مراکز
برگزاری آزمون فراهم شــده و مســئولین برگزار
کننــده آزمون هــا در روزهای نزدیــک به هر یک
از آزمونهــا آموزشهــای الزم را خواهنــد دیــد.
یکــی از تدابیر اندیشــیده شــده این اســت که در
محل در ورودی مراکز برگزاری آزمون ســامتی
داوطلبان کنترل خواهد شد و تمامی پروتکلها
و دســتورالعمل های بهداشــتی توسط سازمان
ســنجش آمــوزش کشــور بــرای برگــزاری ایــن
آزمونها رعایت و اجرایی خواهد شد.
دکتر غالمی خاطر نشــان کرد :امســال دو بار
زمان برگزاری آزمون های ســال  ۹۹جابجا شــد.
در حالی که برای هر یک از این تاریخ ها شرایط
الزم از سوی ســازمان سنجش آموزش کشور به
منظور برگزاری بهتر آزمون فراهم شده بود .لذا
آمــاده برگــزاری آزمون هــا در زمانهای تعیین
شــده هســتیم چرا که تغییر و جابجایی هر یک
از آزمونها موجب خواهد شد که در سال آینده
گروهــی از داوطلبــان امکان ورود به دانشــگاه را
نداشته باشند.

مصونیت کودکان از این ویروس اشتباه است.
توگو با ایرنا افزود :در ابتدای شــیوع
مینو محرز در گف 
کرونا بــا توجه به گزارشهایی که از چیــن آمده بود تصور
میشــد میزان ابتال به کرونا در بین کودکان کم اســت ،اما
بعد مشــخص شــد که این تصور درست نیســت و میزان
ابتال به کودکان کم نیســت و در مــواردی کودکان با عالئم
شــدید بــه بیمــاری کوویــد ۱۹مبتــا میشــوند و حتــی در
مواردی فــوت میکنند .وی ادامه داد :میزان شــیوع کرونا
در بین کودکان در ماههای گذشــته بیشتر نشده اما میزان
موارد شناســایی بیشــتر شــده ،بهعنوان مثال بخش کرونا
بیمارســتان کــودکان مفید همیشــه تعــداد قابل توجهی
کودک بدحال مبتال بــه کووید ۱۹دارد.عضو کمیته علمی
ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت :در مجموع ابتال به بیماری
کووید ۱۹در کودکان نســبت به بزرگســاالن کمتر اســت اما

کودکان نیز میتوانند مثل بزرگساالن به این بیماری مبتال
شــوند و عالئم ریوی و سایر عالیم این بیماری در کودکان
نیز مشاهده میشــود البته همزمان با کرونا شاهد ابتالی
کــودکان به بیمــاری کاوازاکی هم در برخی مناطق کشــور
هستیم که عالئم ریوی شبیه کرونا دارد.
ëëشمارقربانیانکرونادرجهان،بیشازنیممیلیوننفر
کشــورهای امریــکا ،برزیــل ،روســیه ،هنــد و انگلیــس
همچنــان در صــدر بیشــترین تعــداد مبتالیان بــه کرونا
در جهــان قــرار دارنــد .بــه گــزارش ســرویس بینالملل
خبرگزاری صداوسیما ،بر اساس گزارش سازمان جهانی
بهداشت و پایگاه اینترنتی وورلد میترز از میان  ۱۰میلیون
و  ۲۴۳هــزار و  ۸۵۹نفر مبتــا به ویروس کرونا ،تاکنون ۵
میلیون و  ۵۵۳هزار و  ۴۹۵نفر بهبود یافتهاند و  ۵۰۴هزار
و  ۴۱۰نفر فوت کردند.

