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کنکور را
عقب نمیاندازیم
ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت
بــا تأکیــد بــر برگــزاری کنکــور یــادآور شــد :بایــد
بدانیــم ورود بــه دانشــگاه میخواهیــم یــا نــه؛
چــون بــدون کنکــور نمیتــوان وارد دانشــگاه
شــد .بــرای دادن کنکــور هیــچ کــس از شــهر
خــودش خــارج نمیشــود .مــا درخواســت

فاصلــه  1/2متــری بیــن داوطلبــان را خواســته
بودیــم کــه  1/8متــر فاصلــه گذاشــتند و ضمــن
ایــن کــه کنکــور بــرای بیمــاران و افــراد مشــکوک
جــدا برگــزار میشــود .بــه گــزارش ایســنا وی
ادامــه داد :ممکــن اســت شــهریور و پاییــز
وضعیــت بدتــر از االن باشــد ،پــس نمیتــوان
آن را عقــب هــم انداخــت .حریرچــی در بخــش
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه هرچــه
در خــرداد مــاه کاشــتیم در تیرمــاه درو کردیــم،
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گفــت :بــا ریختــن تــرس مــردم و برگــزاری عــزا و
عروســی ،دورهمــی و ...در خــرداد مــاه ،افزایــش
آمــار مــرگ و میــر کرونــا در تیرمــاه را مشــاهده
کردیــم .اکنــون بــا اجبــاری شــدن ماســک از ۱۵
تیــر میتوانیــم نتیجــه ایــن اقــدام مؤثــر را در
نیمــه مــرداد یــا شــهریور ببینیــم .از مردم تشــکر
میکنیــم کــه پوشــش ماســک را از حــدود ۲۰
درصــد بــه  ۶۰تــا  ۷۰درصــد رســانده انــد ،امــا
ایــن درصــد کافــی نیســت .ماســک ارزان تریــن
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راهــکار اســت و  ۹۵درصــد مــردم بایــد هنــگام
خــروج از خانــه تــا بازگشــت مجــدد بــه خانــه
از ماســک اســتفاده کننــد .مــا متوجــه هســتیم
کــه شــاید اســتفاده از ماســک در خــودرو تــک
سرنشــین الزم نباشــد امــا ،ایــن موضــوع یــک
فرهنــگ اســت.حتی توصیــه مــا بــه کســانی کــه
قبــاً مبتــا شــدند و احتمــال ابتــای مجــدد بــه
ویــروس در آنهــا کــم اســت نیــز توصیه میکنیم
از ماســک اســتفاده کننــد.
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تا کنون
دو میلیون و  ۳۵۳هزار و ۵۳۲
آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

اســتان هــای مازنــدران ،فــارس ،آذربایجــان شــرقی و غربــی ،خراســان رضوی ،البرز ،خوزســتان ،لرســتان ،گلســتان،
کرمــان ،زنجــان و ایــام در وضعیــت قرمــز قــرار دارند.
اســتان هــای تهــران ،اصفهــان ،بوشــهر ،هرمــزگان ،قزویــن ،مرکــزی ،خراســان شــمالی ،همــدان ،خراســان جنوبــی،
ســمنان ،سیســتان و بلوچســتان ،اردبیــل و کهگیلویــه و بویــر احمــد در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد.
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فوت شده ( 24ساعت گذشته)
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