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تا کنون
یک میلیون و  ۹۹۷هزار و  ۹۶۷آزمایش
تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
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نـفـر

استانهای خوزستان ،خراسان رضوی ،آذربایجان غربی و مازندران در وضعیت قرمز قرار
دارند.
استانهای تهران ،فارس ،کرمان ،البرز ،کهگیلویه و بویر احمد ،گلستان ،بوشهر ،هرمزگان
و آذربایجان شرقی در وضعیت هشدار قرار دارند.

ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی در آزمونهای ارشد و دکتری

بــــرش

رکورد تازه مرگ

در یک روز

257303

ســرانجام زمــان برگــزاری کنکور ارشــد و
دکترا دانشــگاهها تغییر کرد و بر اســاس
اعالم ســازمان ســنجش آموزش کشــور
آزمون دکتــرا نیمه متمرکز ســال  ۹۹روز
پنجشــنبه  9مــرداد و آزمون کارشناســی
ارشــد ناپیوســته نیز در روزهای پنجشنبه
و جمعــه  16و  17مردادمــاه  99برگــزار
خواهد شــد .به گزارش «ایران» ،یکشنبه
شــب ،ســازمان ســنجش آموزش کشور
در اطالعیــهای از تغییــر زمــان برگــزاری
آزمونهــای دکتــرا و کارشناســی ارشــد
ناپیوســته خبر داد .در متن این اطالعیه
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــورآمده
بــود« :به اطالع داوطلبان آزمون دکتری
و کارشناسی ارشــد سال  ۱۳۹۹میرساند
با توجه به تصمیمات اتخاذ شــده تاریخ
و زمــان برگــزاری آزمونهــای دکتــری و
کارشناســی ارشــد ناپیوســته تغییر یافته
اســت .همچنین تاریخ و زمــان برگزاری
جدیــد آزمونهــا پــس از ابــاغ وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
اطالعرسانی خواهد شــد ».چند ساعت
بعــد از ایــن خبــر ،ســازمان ســنجش
اطالعیــه مهم دیگری روی ســایت خود
قرار داد که در ایــن اطالعیه زمان نهایی
و قطعــی برگــزاری آزمــون سراســری
دانشگاهها اعالم شد« :بر اساس ابالغیه
روز  ۲۳تیر ماه وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی ،آزمــون دکتــرا نیمه
متمرکــز ســال  ۹۹روز پنجشــنبه  9مرداد
و آزمون کارشناســی ارشــد ناپیوســته نیز
در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه  16و 17
مردادمــاه  99برگــزار خواهد شــد .بر این
اســاس دیگــر آزمونهــا شــامل آزمــون
سراســری ،کاردانــی بــه کارشناســی و
کاردانــی فنــی و حرفــهای طبــق برنامــه
زمانی قبلی اعالم شــده برگــزار خواهند
شد».
مســأله تغییر زمان برگزاری آزمونهای
سراســری چنــد روزی بــود کــه از ســوی
داوطلبــان کنکورهــای سراســری در
شــبکههای اجتماعــی مطــرح میشــد.
کاربران شــبکههای اجتماعی که عمدتاً
همــان داوطلبــان کنکــور هــم بودنــد به
برگــزاری ایــن آزمونهــا در شــرایطی
کــه تعــداد مبتالیــان رو بــه افزایــش
اســت واکنــش نشــان میدادنــد و از
نماینــدگان مجلس ،مســئوالن برگزاری
آزمونهــا و همچنیــن ســتاد مبــارزه بــا
کرونــا میخواســتند تا ایــن آزمونها را با
تأخیر برگــزار کننــد .البته در ایــن روزها،
اظهارنظرهــای مختلفــی هــم از ســوی
نماینــدگان مجلــس و متولیــان امــور
آموزشــی در خصــوص برگــزاری و عدم
برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاهها
مطرح شده است .موافقان تعویق کنکور
سراســری معتقدنــد کــه وزارت علــوم
بایــد بــا توجه به شــرایط تشــدید چرخه
شــیوع ویروس کرونا آزمون سراســری را
بــه نحــوی برگزار کنــد که میــزان ابتال به
کرونــا در کشــور کــم شــود و پروتکلهای
بهداشــتی همــراه بــا فاصلهگــذاری
اجتماعــی اعالم شــده رعایت شــود .در
ایــن خصــوص دکتــر مصطفــی معین،
وزیر اسبق آموزش عالی با هشدار درباره
برگــزاری کنکــور در شــرایط کرونــا تأکید

کــرد ،هیچ مالحظــهای اعــم از مقوالت
سیاســی ،اقتصــادی و آموزشــی نباید در
برابر سالمت انســانها قرار بگیرد .دکتر
زالــی فرمانــده ســتاد مقابله بــا کرونا در
تهــران هم دربــاره برگــزاری آزمونهای
سراسری معتقد است :تهران نمیتواند
میزبــان برگــزاری آزمونهایی باشــد که
افــرادش از اســتانهای قرمــز میآیــد.
پیشــنهاد خودمــان را به اســتاندار تهران
در خصــوص تعلیق آزمونهــا دادهایم.
در ایــن اظهارنظرهــا مســئوالن برگزاری
این آزمونها هســتند که بر این باورند با
توجه بــه برنامهریزیهای صورت گرفته
در خصــوص برگــزاری ایــن آزمونهــا و
هزینههــای انجــام شــده امــکان تعلیق
کنکور سراسری دانشگاهها وجود ندارد.
بــا ایــن همــه فاطمــه زریــن آمیــزی
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش
توگــو بــا خبرنــگار «ایران»
کشــور در گف 
دربــاره چرایــی تغییــر آزمــون دکتــری و
ارشد دانشــگاهها و زمان برگزاری مجدد
ی به سالمتی داوطلبان
آن میگوید :برخ 
اشــاره کردند و گفتند که بایــد این کنکور
بــه تعویــق بیفتد بــا ایــن حال مــا تمام
پروتکلهــای بهداشــتی را در حوزههــای
امتحانــی رعایت میکردیــم با این همه
این آزمون به تعویق افتاد و البته ما بارها
به داوطلبــان این اطمینــان را دادیم که
شــرایط بهداشــتی حتی در شــهرهای با
وضعیــت قرمــز بیمــاری کرونــا بیش از
گذشــته رعایت خواهد شــد تــا آزمونها
در کمال صحت و ســامت برگزار شــود.
حتــی فاصلــه صندلیهــای داوطلبــان
نســبت به گذشته بیشتر شــده است و در
برخــی حوزههــا ایــن فاصلههــا حداقل
 ۲/۱متــر درنظــر گرفته شــده و در برخی
دیگــر از حوزههــا تا  ۶/۱متر هــم افزایش
یافتــه اســت .امــا بازهم نگرانیهــا برای
برگــزاری وجود داشــت .او دربــاره اعالم
نتایج آزمونها میگوید :تالشمان بر این
است تا اول مهرماه نتایج همه آزمونها
را اعالم کنیم.
زرین درپاســخ به اینکه ســؤاالت دکتری
تغییــر خواهــد کــرد هــم میگویــد :ایــن
ســؤاالت تغییر نمیکند و تمام طراحان
ســؤاالت تــا برگــزاری امتحانــات در
قرنطینه میمانند.
ëëمخالفــان برگــزاری آزمونهــا چــه
میگویند؟
هرچــه بــه آزمون سراســری دانشــگاهها
نزدیکتــر میشــدیم درخواســت
داوطلبــان و خانوادههــای آنها بــرای به
تعویــق افتادن این آزمونها هم بیشــتر
میشــود .داوطلبــان کنکــور سراســری
معتقدنــد اگر در روزهایی کــه با افزایش
بیمــاری کرونــا روبــهرو هســتیم اگــر این
آزمونهــا برگــزار شــود رکــورد افزایــش
مبتالیــان هم باال مــیرود ،چرا که خیلی
از داوطلبــان برای شــرکت در کنکور باید
از شــهر محــل ســکونت خــود بــه محل
برگــزاری بیاینــد .تعــدادی از آنهــا در
توگــو با «ایــران» میگوینــد« :چطور
گف 
میتوانیم در گرمای تابســتان  ۴ســاعت
ماسک بزنیم و به سؤاالت جواب دهیم.
در جلســه کنکــور نیــاز به تمرکــز داریم و
اســترس کرونا ایــن تمرکــز را میگیرد».
احمــد تقــیزاده یکی دیگــر از دواطلبان
هم میگوید :بحث بهداشت محلهای

برگزاری کنکور خیلی مهم اســت .خیلی
نگرانم که برخی داوطلبان پروتکلهای
بهداشــتی را رعایت نکنند وافراد زیادی
به کرونا مبتال شــوند ،البتــه وزارت علوم
اعالم کرده که تمام تمهیدات الزم برای
برگــزاری کنکــور پیشبینی شــده اســت.
یکی دیگــر از داوطلبان کنکــور میگوید:
بسیار خوشحالم که این آزمون به تأخیر
افتــاد و حداقــل از یــک مرحلــه اپیدمی
بزرگ جلوگیری شــد .برگزاری همزمان
تمامی کنکورهای ارشد و دکتری به طور
همزمان لزومی ندارد و عقالنی نیست.
یکــی دیگــر از داوطلبــان هــم اعــام
میکند :اســتفاده از وسایل سرمایشی در
تابســتان ذرات معلق کرونا را در فضای
ســالنهای آزمــون جابهجــا میکنــد و
بواســطه زمان  ۴ســاعته کنکــور فرصت
کافی بــرای ابتالی همه افــراد حاضر در
سالن را خواهد داشت .تعداد داوطلبان
باالســت و ممکن اســت یک نفــر به این
بیمــاری مبتــا باشــد و ایــن ویــروس در
کل ســالن پخش شــود .ما کالً میگوییم
ایــن امتحــان در زمانی کــه آمارها پایین
آمــده برگــزار شــود و ایــن را هــم بگویم
توجه داشــته باشــید که تأثیر ماســک در
جلوگیــری از ابتــای فــرد ســالم بســیار
محدود است و صرفاً با ماسک نمیتوان
از ابتال به ویــروس کرونا در محیط آلوده
جلوگیری کرد.
با این حــال برخی از نمایندگان مجلس
هم بــا داوطلبــان کنکور همصدا شــدند
و اعــام کردند کــه ســامت داوطلبان و
خانوادههــای آنهــا مهمتر از ایــن آزمون
اســت .احمــد نــادری ،عضو کمیســیون
آمــوزش مجلــس شــورای اســامی بــه
خبرنــگار «ایــران» میگویــد :ســازمان
ســنجش و وزارت علــوم مخالــف تغییر
زمان آزمونها بودنــد .آنها اعالم کردند
مــا وقت کافی برای صالحیت و بررســی
نمــرات داوطلبــان را نداریم و در ســوی
دیگر ســؤاالت آزمون دکتری آماده شده
و طراحــان ســؤاالت هــم در قرنطینــه
هســتند بــا ایــن همه مــا مخالــف جدی
این امتحانــات بودیم و اعــام کردیم با
توجه به فراگیری ویروس کرونا در کشــور
و مــرگ و میــر روزانه  200نفــر به صالح
نیست که این آزمون را برگزار کنیم.
ëëموافقــان برگــزاری آزمونهــا چــه
میگویند؟
برخــی از داوطلبــان کنکورهــم خواهان
برگــزاری کنکــور در زمــان مشــخص آن
هســتند .آنهــا تأکیــد میکنند کــه تغییر
زمــان کنکــور موجب برهــم زدن امنیت
روانی و آرامش آنها میشــود .موضوعی
کــه البتــه یک عضــو کمیســیون آموزش
و تحقیقــات مجلــس هــم بــر آن تأکیــد
میکنــد و میگویــد :برگــزاری کنکــور در
زمان تعیین شــده میتواند دغدغههای
بســیاری از داوطلبــان را کاهــش دهــد.
از ایــنرو افزایــش حوزههــای امتحانــی،
رعایــت کامــل دســتورالعملهای
بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی
میتواند راهحلی برای برگزاری مناســب
کنکــور در شــرایط فعلــی باشــد .رؤیــا
ســیفی از دواطلبــان موافــق برگــزاری
کنکــور در گفتوگــو با «ایــران» میگوید:
مــن داوطلب کارشناســی ارشــد هســتم
و ماههاســت کــه درگیــر کنکــورم دیگــر

رضا معطریان  /ایران
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زور آزمایی کنکور با کرونا
هدی هاشمی

شمار جانباختگان کرونا در کشور از  ۱۳هزار نفر گذشت

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۲هزار و  ۳۴۹بیمــار جدید کووید۱۹
در کشــور و فوت  ۲۰۳نفر از بیماران طی بیســت و چهار ســاعت گذشته خبر
داد .بــه گزارش ایســنا ،دکتر سیماســادات الری گفــت :از دیروز تــا امروز(۲۳
تیــر  )۱۳۹۹بــر اســاس معیارهــای قطعی تشــخیصی ،دو هــزار و  ۳۴۹بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که یک هزار و  ۵۸۱نفر از آنها
بســتری شــدند .وی افزود :به این ترتیب مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور
به  ۲۵۹هزار و  ۶۵۲نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :متأسفانه در
طول  ۲۴ســاعت گذشــته ۲۰۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و
مجمــوع جانباختگان این بیماری به  ۱۳هزار و  ۳۲نفر رســید .وی همچنین
گفــت :خوشــبختانه تاکنــون  ۲۲۲هزار و  ۵۳۹نفــر از بیماران ،بهبــود یافته از
بیمارســتانها ترخیص شــدهاند .به گفته الری ۳۳۷۵ ،نفــر از بیماران مبتال
بــه کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیمــاری تحت مراقبت قــرار دارند .وی
افزود :تاکنون یک میلیون و  ۹۹۷هزار و  ۹۶۷آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشــور انجام شده است .ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :همانند روزهای
گذشته ،استانهای خوزستان ،خراسان رضوی ،آذربایجان غربی و مازندران
در وضعیت قرمز قرار دارند.
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گزارش«ایران»ازنظراتموافقانومخالفان برگزاریآزمونهای دانشگاهی کشور

عقبنشینی یا گذار تمدنی؟

 .۱در یــک تقســیمبندی کلــی میتــوان اقتصــاد
در تمــدن غربــی را بــا تفــوق آن در حــوزه مالی و
 ،ITتمــدن ژاپنــی را بــا قــدرت برتــر شــرکتهای
جهانــیاش ،تمدن چینی را با نقش آن به عنوان
عیسی منصوری
کارخانــه جهانــی وصف کــرد .به همیــن ترتیب،
معاونتوسعه
تمدن بودایی را با توریســم ،تمــدن آفریقایی را با
کارآفرینی و اشتغال
ً
تأمین مواد خام و نهایتا نقش اقتصادی محدوده
وزارت کار
تفوق تمدن اسالمی را با تأمین نفت توصیف کرد.
این یعنی دو تمدن اخیر کمترین تأثیرگذاری را در راهبری اقتصاد جهان دارند.
سهم صنعت استخراج و تولید نفت از اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۱۹حدود ۳.۸
درصد بوده است.
صنایع دنیا را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ تولیدکننده -محور و خریدار-
محور.درصنایعباتکنولوژیباال(تولیدکننده-محور)،حتینوعوالگویمصرف
را تولید کنندگان تعیین میکنند ،مانند صنعت موبایل هوشمند .اما در صنایع
خریدار -محور (مانند صنعت نساجی) سلیقه مصرف کننده جهتگیری تولید
را تعییــن میکند .قدرت در دســت کســانی اســت که به مصــرف کننده نهایی
محصــوالت فرآوری شــده نزدیکترند ،آیکیــو ( )IQهم از حــوزه مواد خام به
حیطه پیچیدهتر فرآوری مهاجرت میکند .بدین ترتیب ،حتی در صنعت نفت
تمدنی تولیدکننده نفت خام نیست.
نیز قدرت اصلی در اختیار کشورهای حوزه
ِ
در صنعت نساجی ،فرهنگ و الگوی پوشش را تولید کنندگان نهایی پوشاک
جهت میدهند .در واقع پوشــاک محمل و حامل فرهنگ مصرف نیز هســت.
تمدنی وابسته به نفت ،حاملهای فرهنگ مطلوب خود را تولید نمیکند
حوزه
ِ
محصوالت تولیــدی خود ارتباطی
نهایی
ِ
بــه همین دلیل نیز بــا مصرف کننده ِ
برقــرار نمیکنــد؛ نتیجه آنکه در فرآینــدی پیچیده و بلندمــدت ،منظومههای
فرهنگــی (اغلب غربــی) تولیدکننــدگان محصوالت نهایــی از نفــت ،در حوزه
تمدنی اســامی غالب میشــود .ایــن یعنی با واگــذاری بازارهــای محصوالت
پــرارزش حامــل فرهنگ به نماینــدگان تمدنهای دیگر ،نمیتــوان همچنان
ِ
حفظ دســت باال را حتی در کشــورهایی مانند افغانستان ،سوریه ،لبنان و عراق
و ...انتظار داشت.
تحریم و کرونا ســهم نفت را در اقتصاد کشور به حداقل رساندهاند .فضای
اقتصادی-اجتماعــی کشــور آبســتن بد و خوب بســیاری اســت .آیــا میتوان با
فرصتسازی ،مسیری متفاوت برای تولید منظومههای اقتصادی جدید پیش
روی کشور گذارد؟ آنگاه که تمدن ایرانی-اسالمی از بازی در میدان کوچک نفت
خارج شــود ،ضعیف بودن عربستان به عنوان یک رقیب و خفیف بودن سهم
خواهیها و دعواهای متعارف سیاسی داخلی بخوبی روشن خواهد شد .مهمتر
آنکه قاعده بازی قدرتهای جهانی با ایران نیز عوض خواهد شــد .موضع این
تمدن در تعامل و گفتوگو با تمدنهای دیگر ،برتر و برابر نیست .ایران نفتی در
راه ابریشم جدید ( )One Road, One Beltچه نقشی میتواند ایفا کند؟
 .۲ماکس وبر دلیل شــکلگیری و پیشــرفت ســرمایهداری در شــمال اروپا را
وجود اخالق پروتســتانی و به طور خاص کالونیســم میدانســت .دینــداری در
کالونیسم ،متضمن سختکوشی و بکارگیری ثروت در راه تولید و رفاه بود؛ تولید
ثروت میتواند نشانگر فیض و رحمت الهی در این دنیا و رستگاری اخروی فرد
کلَ
ِلند این ایده
باشد .یکی از صاحبنظران حوزه روانشناسی و توسعه به نام م 
را مطرح میکند که همانند شمال اروپای مورد نظر وبر ،سایر مناطق جهان نیز
در صورت داشتن «انگیزش پیشــرفت ( »)Need for Achievementمیتوانند
پیشرفت و توسعه اقتصادی را تجربه کنند.
«بحرانها و حوادث آزاردهنده میتوانند سبب از دست رفتن موقعیتهای
اجتماعی و اقتصادی اشــخاص و جوامع شده اما برای خود آنها و نسل بعدی
آنها انگیزه تالش و جهش در جامعه شوند .یکی از نمادهای وجود «انگیزش
پیشرفت» در جامعه ،میزان تمرکز بر کسبوکار و پیشرفت ،در ادبیات عامیانه
س از بروز بحران است».
یک کشور در دورههای بروز و پ 
تحلیــل محتوای ســخنان اشــخاص مرجــع ،مســتندات ،محتوای وســایل
ارتباط جمعی و بهویژه محتوای محاوره عامه مردم نشان میدهد که به تعبیر
مکللند ،ادبیات کشور در حجم وسیعی به سمت تالش و فعالیت اقتصادی
میل کرده اســت .این روند ،در مقایســه با دهههای ماقبل تحول قابل اعتنایی
اســت کــه معموالً به چشــم نمیآیــد .بحــران در اقتصاد تحت فشــار تحریم،
بینفتی و کرونا میتواند مکملی کلیدی برای بهرهبرداری از این تحول باشد.
حال که به اجبار قصه نفت تعطیل شده است ،آیا میتوان به نشاندن تمدن
ایرانــی بــر محمل اقتصادی و فرهنگــی جدید ،حتی با اســتخراج کمتر نفت و
حفظ آن برای نسلهای آتی! (به جز در حوزههای مشترک و رقابتی) اندیشید؟
ی گاهاً کودکانه و پرایهام این
آیا فشــارها ،مشغلههای روزمره و رفتارهای سیاس 
روزها فرصت اندیشیدن و اقدام برای ورود به یک گذار تمدنی را خواهد داد؟ از
اینجا به بعد ،هر باختی ،یک عقبنشینی تمدنی است.
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وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی با اشــاره به
تعویــق زمان برگزاری کنکور دکتری و کارشناســی ارشــد،
بــر لزوم رعایــت کامــل دســتورالعمل فاصلهگذاریها و
پروتکلهــای بهداشــتی بــه منظــور مراقبت از ســامت
داوطلبین شرکتکننده تأکید کرد.
بــه گــزارش وبــدا ،دکتــر ســعید نمکــی در نامــهای بــه
معاون بهداشــت تأکید کرد :قبــل از برگزاری امتحانات،
نماینــدگان وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
از محــل برگــزاری بازدیــد و چیدمــان ،تهویــه و شــرایط
محیطــی و انطبــاق آن بــا پروتکلهای ابالغی بررســی و
اعالم شود .توصیههای الزم و نیروی انسانی کافی جهت
اطالعرسانی به خانوادهها و داوطلبین جهت عدم تراکم
و احتمــال ســرایت ویروس قبــل و هنــگام ورود به مراکز
برگزاری امتحان فراهم شود.
وزیــر بهداشــت در ادامــه این نامــه تصریح کرده اســت:

خسته شــدهام امیدوارم آزمون ارشد هر
چه زودتر برگزار شــود تا به کارهای دیگر
برســم .ســعید اســدیان دیگــر داوطلب
کنکور هم میگویــد :به نظرم کنکور باید
در زمــان خودش برگزار شــود ،چرا که با
توجه به شــرایط کرونایی هر آن احتمال
دارد اتفاقــات جدیــدی بیفتــد و نشــود
کنکــور را برگــزار کرد البته راضی نیســتم
کــه به خاطــر کنکــور ســامت داوطلبان
هــم بــه خطــر بیفتــد امــا مســئوالن هم
چــارهای ندارنــد و بایــد هرچه ســریعتر
تکلیف داوطلبان را روشــن کنند .اردشیر
بیــات از داوطلبــان کنکور امســال هم به
وضعیــت نگرانکننــده کرونــا در برخــی
از اســتانها اشــاره میکنــد و میگویــد:
مســئوالن بهداشــت و درمــان گفتــهاند
که فصل پاییز شــرایط ســخت تراست و
عقالنی هم نیســت کــه تاریــخ برگزاری
کنکــور را بــه آن زمان موکــول کنیم .فکر
کنــم بــا رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
و اســتفاده از ماســک و اجــرای درســت
فاصلهگــذاری اجتماعــی بخصــوص در
شهرهای با شرایط هشــدار و قرمز بتوان
آزمونهــای دانشــگاهی را بــا کمتریــن
مشکل برگزار کرد .ســمانه عزتی هم در
ایــن بــاره میگوید :تأخیر یــا تغییر زمان
کنکــور با توجه به شــیوع دوبــاره بیماری
کرونــا نــه تنهــا برنامــه ریــزی خانوادهها
را بهــم میریــزد بلکه به لحــاظ روحی و
روانی خیلی از داوطلبان را دچار مشکل
خواهد کرد و همین مســأله در موفقیت
کنکوریها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
حســین امامی ،عضو کمیســیون آموزش
و تحقیقــات مجلــس نیز یکــی از موافقان
برگزاری آزمونها در تاریخ مصوب است.
امامی میگوید :برگزار نشــدن آزمون ســر

افزایش  3/5برابری زبالههای عفونی در تهران پس از شیوع کرونا
رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران
گفــت :در تهــران پیــش از ایــن روزانــه
 2هزار تن زباله بیمارستانی جمعآوری
میشــد که در بحــث کرونا ایــن رقم به
 7هــزار تــن یعنی  ۳.۵برابر تناژ ســابق
افزایش پیدا کرده است.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر علیرضــا
زالی بیــان کــرد :مدیریت خــوب حوزه
پسماند در شهر تهران موجب شده که
قلیلتریــن میــزان ابتال علیرغــم اینکه
کارگران این حوزه در خط مقدم مقابله
قرار دارند را شــاهد باشیم ،در حقیقت
به طــور کلی نیروهای خدمات شــهری
در تهــران به عنوان افــرادی که در خط
اول مقابلــه بــا کرونــا هســتند ،معــدل
ابتالی بسیار پایینی دارند و در این حوزه
بســیار ممتــاز عمــل کردند و توانســتند
بخوبی از پرسنل خود صیانت کنند.
او در بخــش دیگری از صحبتهای
خود با اشــاره به اینکه میزان زبالههای
عفونــی از زمان شــیوع کرونــا پنج برابر
ظرفیت شده اســت ،افزود :در تهران 2
هزار تن زباله بیمارســتانی جمع آوری
میشــد که در بحــث کرونا ایــن رقم به

 7هــزار تــن یعنی  ۳.۵برابر تناژ ســابق
افزایش پیدا کرد .از سوی دیگر تفکیک
در مبــدأ و دخالــت در مقصــد نیــز بــا
بهرهگیــری از  ۱۵هزار نیــروی خدماتی
در پس این ماجرا محقق شــده که الزم
اســت از شــهرداری و کارکنــان آن برای
این موضوع قدردانی کنیم.
وی ادامــه داد :بــا تدابیــری کــه
در ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اتخــاذ شــد،
ظرفیــت تفکیک زباله بیمارســتانی در
بیمارســتانها افزایــش پیــدا کــرد و در
شهرداری تهران نیز تدابیر خوبی برای
جمــعآوری ایــن زبالهها اتخاذ شــد ،به
طــور میانگیــن هر تخــت بیمارســتانی
 ۳.۵تــا  ۵کیلوگــرم زبالــه دارنــد کــه
درصدی از آن عفونی است در حقیقت
همــه زبالههــای بیمارســتانی عفونــی
قلمداد نمیشوند.
رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران
ادامه داد :سیستم هوشمند جمع آوری
پســماند بیمارســتانی که دیروز شــاهد
رونمایــی آن بودیــم ،بخــش زیــادی از
نگرانیهــا را رفــع و مدیریت هوشــمند
پســماند را اداره میکنــد ،به شــکلی که

رضایتمنــدی بیمارســتانها در حــوزه
جمعآوری ســریعتر زبال ههــای عفونی
را به همــراه دارد .امیدوارم به نقطهای
برســیم که بــا بهرهگیری و توســعه این
سیســتم بتوانیــم زبالههــای عفونــی
تولید شده منازل را به شکلی بهداشتی
جمــعآوری کنیم .گفتنی اســت در این
مراســم که بــا حضــور شــهردار تهران
برگزار شد از  ۴۰دستگاه خودروی ویژه
حمــل زبالههای بیمارســتانی با هدف
جمــعآوری بهداشــتی پســماندهای
عفونی رونمایی شد.
پیــروز حناچــی در آییــن رونمایــی
از نــاوگان جدیــد حمــل پســماندهای
بیمارســتانی ســازمان مدیریــت
پســماند شــهر تهــران گفــت :یکــی از
بخشهای مهم پســماند شــهر تهران
پســماندهای عفونــی و بیمارســتانی
هســتند کــه در شــرایط شــیوع کرونــا
شــاهد بودیــم بیــش از  ۱۰۰تــن از این
پســماند در تهران جمعآوری میشود
و بخشــی از تجهیــزات ایــن حــوزه
نوســازی شــده اســت .ایــن کار باهدف
افزایــش بهداشــت و امحــای صحیــح

پســماندهای بیمارســتانی انجام شده
است.
وی در خصــوص بیخطرســازی
پســماندهای بیمارســتانی و نقــش
نظارت شهرداری تهران در این حوزه
گفــت :بیخطر کــردن پســماندهای
بیمارســتانی در داخل بیمارســتانها
برعهــده وزارت بهداشــت اســت و
جمــعآوری صحیح و بهداشــتی این
پســماندها توســط شــهرداری تهران
دنبــال میشــود .آن زمــان کــه مــا از
این بیمارســتانها اینگونــه زبالهها را
دریافت میکنیم ،فــرض بر بیخطر
شــدن ایــن زبالههــا اســت بهشــکلی
کــه ایــن زبالههــا بایــد در داخــل
بیمارســتانها رفــع خطــر شــوند و
مســئولیت این کار با وزارت بهداشت
است.
در انتهای این مراسم پیروز حناچی
 شــهردار تهران  -در پاســخ به سؤالیدر خصــوص سرنوشــت پــادگان  ۰۶و
تعامــات بــا ارتش جمهوری اســامی
ایــران گفــت :مصوبــات قانونــی گرفته
شده و موضوع در جریان است.

در تمــام حوزههــا ناظــر واجد شــرایط جهت نظــارت بر
اجرای دستورالعملها و رعایت فاصله گذاری ،استفاده
از ماســک ،تهویه مناســب ،پیشــگیری از آلودگی ناشی از
زمان تغذیه داوطلبان و همچنین کنترل رفتار مراقبان و
برگزارکنندگان و توزیع اوراق حضور فعال داشته ،هرگونه
عدم انطباق با موازین بهداشــتی ســریعاً تذکر داده شود
و در صــورت کمبــود نیــرو میتوانیــد از دیگر دســتگاهها
کمــک بگیریــد .در ادامه این نامه آمده اســت :همچنین
در زمــان خاتمــه آزمون و خــروج داوطلبــان در خارج از
حــوزه امتحانــی از هرگونه گردهمایی و تجمــع باید جداً
جلوگیری شــود و الزم اســت روزهای قبــل از برگزاری در
برنامههــای مختلــف صداوســیما و همچنیــن از طریــق
شبکههای مجازی ،اطالعرســانی و آموزش کافی جهت
داوطلبان و خانوادههای آنها صورت گیرد تا از پیشگیری
حداقل آلودگی نیز مطمئن شویم.

زمــان مشــخص و اعالم شــده مشــکالت
بســیاری را بــرای ســازمان ســنجش بــه
وجود مــیآورد .او در این بــاره به خبرنگار
«ایران» میگوید« :سه هفتهای میشد که
مــدارس امتحانات نهایی دانشآموزان را
بهصورت حضوری برگزار کردند .بر اساس
گزارشهــای مــا هیچ مشــکلی هــم برای
دانشآمــوزان بــه وجــود نیامــد و مدارس
تمامــی پروتکلهای بهداشــتی را رعایت
کردند .این آزمون هم چهار ســاعته است
و ما پیشــنهاد دادیم که تعــداد حوزههای
امتحانــی را بیشــتر از ســالهای قبل کنند.
پروتکلهــای بهداشــتی بهصــورت جدی
رعایت شــود و در اختیار داوطلبان ماسک
و مــواد ضدعفونیکننده قرار گیرد .اگر این
مــوارد انجــام میشــد دیگــر دلیلــی برای
تغییر زمان آزمونها وجود نداشت.
امامــی با اشــاره بــه اینکه بــرای تغییر
کنکــور سراســری داوطلبــان پســر،
دانشــگاهها با مشــکل مواجــه خواهند
شــد اظهــار میکنــد :یکــی از دالیــل
مهمی کــه باید کنکور در همــان تاریخ
برگــزار شــود ایــن اســت کــه داوطلبان
پشــت کنکوری بویژه پســران با مشکل
مواجــه میشــوند .برخــی از داوطلبان
پسر کنکوری تا پایان شــهریورماه برای
کارهــای ســربازی خــود فرصــت دارند
و در صــورت عــدم برگــزاری کنکور این
افراد از شــرکت در آزمون و پذیرش در
دانشگاه باز میمانند.
ëëتمام آزمونهای وزارت بهداشت تا دو
هفته دیگر تعیین تکلیف میشوند
مشــاور معاونــت آموزشــی وزارت
بهداشــت دربــاره زمــان برگــزاری
آزمونهای معوق شــده وزارت بهداشت
بــه «ایــران» میگویــد :بر اســاس آخرین

تصمیــم جلســه مشــترک مســئوالن
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت،
آزمونهــای کشــوری دکتــرا وکارشناســی
ارشد دانشــگاههای وزارت علوم و آزمون
دکتــرای تخصصــی دانشــگاههای علــوم
پزشکی ،آزمون المپیاد علمی دانشجویی
علــوم پزشــکی و آزمــون زبــان وزارت
بهداشــت که قــرار بود در روزهــای  ۲۶تیر
تا  ۳مرداد برگزار شوند ،به تعویق افتاد.
دکتر حسین قنبری اظهار میکند :بهدلیل
تغییرات شــیوع بیماری کرونا جلســهای
مشــترک میان وزارت بهداشــت و وزارت
علــوم برگــزار شــد تــا دربــاره آزمونهای
کشــوری وزارت علــوم و بهداشــت
تصمیمگیری شــود که نتیجــه آن تعویق
دو هفتهای  ٥آزمون کشوری شد.
وی افــزود :برخــاف پیشبینیهای قبلی،
شــیوع کروناویــروس شــدت بیشــتری پیدا
کــرده اســت و ایــن بیمــاری در بســیاری
ازاســتانهای کشــور بــه مــرز هشــدار و
قرمــز رســیده اســت بنابرایــن بــرای حفظ
ســامت داوطلبان و اجرای ســختگیرانهتر
پروتکلهــای بهداشــتی ،ایــن آزمونهــا به
تعویــق افتادند .دکتر قنبــری درباره زمان
دقیق برگــزاری آزمونها نیــز گفت :هنوز
تصمیــم قطعــی دربــاره زمــان دقیــق
برگــزاری آزمونها گرفته نشــده و هرگونه
تصمیم جدید به داوطلبان اطالعرسانی
میشــود با وجود این تمــام این آزمونها
تــا دو هفتــه آینــده تعییــن تکلیف شــده
و بــه احتمــال فــراوان در نیمــه مردادماه
برگزار میشــوند .به گفته مشاور معاونت
آموزشــی؛ بقیــه آزمونهــای پزشــکی از
جملــه آزمــون دســتیاری پزشــکی در
زمانهــای مقرری کــه پیشاز ایــن اعالم
شده بود ،برگزار میشود.

جلوگیری از ورود مسافران بدون ماسک به مترو

رئیس پلیس متروی پایتخت
از جلوگیــری پلیــس از ورود
مسافران فاقد ماسک به مترو
خبر داد.
سرهنگ ســعید عطاالهی
به ایسنا گفت :برابر مصوبات
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در
خصــوص الــزام اســتفاده از
ماســک در اماکــن عمومــی و
سرپوشــیده ،ورود بدون ماســک به متــرو نیز ممنوع بوده و پلیس بر حســب
وظیفــهای کــه بر عهده دارد از ورود شــهروندان و مســافران بدون ماســک از
گیتهای مترو به داخل جلوگیری میکنند.
وی بــا بیان اینکه اســتفاده از ماســک در ایســتگاههای متــرو از خرداد ماه
اجباری شــده بود گفت :البته اینطور نیســت که پساز مصوبه اجباری شدن
ماســک پلیــس بــه ایــن موضــوع ورود کرده بلکــه قبــل از آن نیز بــا توجه به
اعالم اجباری بودن اســتفاده از ماســک در مترو ،پلیس در این زمینه در کنار
مأموران و کارمندان مترو حضور داشت.
عطاالهــی بــا تأکید بر اینکــه مأموران پلیــس در تمام ســاعات و در تمام
ایستگاههای مترو در مجاور گیتها مستقر شده و از ورود افراد بدون ماسک
جلوگیری میکنند ،گفت :در روزهای نخســت شــروع طــرح در خرداد ماه ما
مشــکالت متعــددی داشــتیم ،اما اکنــون بیــش از  ۹۰درصد مســافران مترو
همکاری خوبی در این زمینه داشته و از ماسک استفاده میکنند.
وی در مورد افرادی که ممکن اســت بهدلیل مشکالت اقتصادی توانایی
خرید ماســک نداشــته باشــند هم گفت :مواردی بوده که پلیس ماسک را به
رایگان در اختیار چنین افرادی قرار داده است.

