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همزمان با تعویق یکماهه کنکور ،نگرانی از
بازگشایی مدارس و دانشگاهها در مهرماه شدت گرفت

برزخیها

خبــر تعلیــق کنکــور سراســری دانشــگاهها در حالــی روی ایــن پروتکلهــا هــم موفــق بودیــم ،چــرا کــه ســازمان ســنجش از ماههــا
خروجــی خبرگزاریهــا قــرار گرفــت کــه تنهــا یــک هفتــه بــه قبــل برنامــه آزمونهــا را بــر اســاس پروتکلهــای وزارت بهداشــت تنظیــم
جامعه برگــزاری کنکــور سراســری  ۹۹دانشــگاهها زمــان باقــی مانــده کــرد تــا اینکــه چنــد روز پیــش وزارت بهداشــت پروتــکل جدیــدی بــه ســازمان
بــود و بســیاری از داوطلبــان بــا وجــود برگزاری آزمون کارشناســی ســنجش ابــاغ میکنــد؛ اول افزایــش فاصلــه صندلیهــا بــه  ۲متــر و دوم
ارشــد و دکتــری ،خودشــان را بــرای ایــن ماراتــن مهــم علمــی کشــور آمــاده ســطح اشــغال  ۲۰درصــدی حوزههــا در اســتانهای گرمســیر .وی میافزاید:
میکردنــد تــا اینکــه خبــر آمــد برای ســومین بــار زمان برگــزاری کنکــور تغییر مــا در جلســاتی کــه بــا مســئوالن داشــتیم ،اعــام کردیــم کــه کنکــور را همانند
کــرد؛ تصمیمــی کــه گفتــه میشــود بــرای حفــظ ســامت داوطلبــان گرفتــه آزمــون دکتــرا و کارشناســی ارشــد برگــزار میکنیــم و تمــام پروتکلهــای
شــده اســت .بــا ایــن حــال تأخیــر در برگــزاری کنکــور سراســری دانشــگاهها اجرایــی وزارت بهداشــت هــم رعایــت خواهــد شــد امــا دوســتان در جلســه
خواســته بیشــتر داوطلبــان بــوده اســت و چنــد ماهــی اســت کــه آنهــا در قبــول نکردنــد .او تأکیــد میکند :مــا برای ایــن دو موردی که وزارت بهداشــت
درخواســت کــرده بــود ،مشــکل
شــبکههای اجتماعــی خواســتار
پیشنهاد وزارت علوم را ً
داشــتیم چــرا کــه بایــد حوزههــای
تعویــق ایــن آزمــون بودنــد.
کتبا دریافت کردم
جدیــد اضافــه میکردیــم و همیــن
کاربــران شــبکههای اجتماعــی
وزیــر بهداشــت در صفحــه اینســتاگرامش دربــاره جزئیــات جلســه
طــور نیروهــای انســانی آمــوزش
کــه عمدتــاً همــان داوطلبــان
عصــر دوشــنبه مســئوالن ایــن وزارتخانــه بــا مســئوالن وزارت علــوم
دیــده و قابــل اعتمــاد را بــرای
کنکــور هــم هســتند ،بــه برگــزاری
و نماینــدگان مجلــس درخصــوص برگــزاری آزمــون سراســری
زمــان آزمــون انتخــاب میکردیــم؛
ایــن آزمونهــا در شــرایطی کــه
دانشــگاهها نوشــت« :مســئوالن وزارت علــوم پیشــنهاد دادنــد کــه
البتــه در صــورت دســترس بــودن
تعــداد مبتالیــان رو بــه افزایــش
کنکــور اواخــر شــهریورماه برگــزار شــود ،ایــن پیشــنهاد بعــد از بررســی
حوزههــای جدیــد هــم ،ایــن
اســت واکنــش نشــان میدادنــد و
و تصویــب در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،ابــاغ خواهــد شــد ».آن
امــر مســتلزم بــاز کــردن ســؤاالت
از نماینــدگان مجلــس ،مســئوالن
طــور کــه ســعید نمکــی گفتــه اســت ،رعایــت و اجــرای پروتکلهــای
امتحانــی حداقــل  ۴۸ســاعت
برگــزاری آزمونهــا و همچنیــن
بهداشــتی ســختگیرانه دلیــل اصلــی ایــن تعویــق بــوده اســت .وزیــر
قبــل از آزمــون در  ۳۹۲شــهر بــود.
ســتاد مبارزه بــا کرونا میخواســتند
بهداشــت در حاشــیه نشســت ســتاد ملــی پیگیــری آییــن مــاه محــرم
ایــن موضــوع از نظــر حفاظــت
تــا ایــن آزمونهــا را بــا تأخیــر برگزار
در شــرایط بیمــاری کرونــا دربــاره برگــزاری کنکــور میگویــد :کنکــور
آزمــون مشــکالت جــدی بــه همــراه
کننــد کــه در نهایــت ایــن بــار بــا
کارشناســی ارشــد و دکتــری بــا حداقــل شکســت پروتکلهــا و شــیوه
داشــته و امــکان لــو رفتــن ســؤاالت
پیشــنهاد وزارت علــوم و ســازمان
نامههــای ابالغــی برگــزار شــد و ما از برگزاری کنکور کارشناســی ارشــد
امتحانــی را داشــت کــه ایــن مســأله
ســنجش ،کنکــور سراســری بــا یــک
خیلــی راضــی بودیــم ،گرچــه در آنجــا هــم مــواردی از مشــکالت و
خــط قرمــز آزمــون بــوده و تبعــات
مــاه تأخیــر برگــزار خواهــد شــد.
نارســاییها داشــتیم ،امــا بســیار انــدک بــود .از تعداد  ۴۵۰عکســی که
ایــن مســأله فراتــر از پروتکلهــای
بــا ایــن حــال یــک میلیــون و 300
از ســوی  ۵هزار و  ۳۰۰مراقب بهداشــتی که از ســوی وزارت بهداشــت
بهداشــتی اســت و بــرای ســازمان
هــزار داوطلــب کنکــور سراســری
اعــزام شــده بودنــد ،بــه جــز چهــار پنــج عکــس بقیــه فوقالعــاده
ســنجش قابــل قبــول نبــود .خدایی
دانشــگاهها منتظرنــد تــا بــار دیگــر
خــوب بــود .ســعید نمکــی میافزایــد :مــا بــا همیــن الگــو قــرار بــود کــه
دربــاره زمــان برگــزاری آزمــون
بــرای زمــان برگــزاری ایــن آزمــون
کنکــور سراســری را برگــزار کنیــم ،امــا در آنجــا گفتــه بودیــم کــه شــیوه
میگویــد :ســتاد بایــد زمــان را
تصمیمگیــری شــود .امــا آن طــور
نامههــا و اســتانداردها را کمــی ســختتر خواهیــم گرفــت .دلیلــش
اعــام کنــد؛ مــا حداقــل یــک مــاه
کــه رئیــس ســازمان ســنجش
هــم ایــن اســت کــه مــا اگــر فاصلــه بیــن دو نفــر را در کنکور کارشناســی
زمــان بــرای اجــرا شــدن پروتکلهــا
گفتــه اســت ،اجــرای پروتکلهــای
ارشــد  ۱.۶متــر تعییــن کردیــم بــه دلیــل ایــن بــود کــه داوطلبــان
خواســتهایم.
بهداشــتی و صحــت و ســامت
ارشــد پختهتــر و جاافتادهتــر هســتند و بــه بلــوغ بیشــتری از نظــر
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا
برگــزار شــدن ایــن آزمــون آنقــدر
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و آییــن نامههــا و دســتورالعملها
اعــام نتایــج در مهرمــاه خواهــد
مهــم بــوده اســت کــه مســئوالن
ً
رســیدهاند .قطعــا یــک پســر بچــه و دختــر بچ ـهای کــه از دبیرســتان
بــود ،میافزایــد :هــر زمــان کــه
برگزارکننــده خواهــان تعلیــق یــک
مـیرود مینشــیند پشــت صندلــی کنکــور رعایــت ایــن شــیوهنامهها
آزمــون برگــزار شــود ،مــا دو مــاه
ماهــه ایــن آزمــون باشــند.
برایــش بســیار ســختتر اســت بخصــوص در اســتانهایی کــه هــوای
زمــان الزم داریــم تــا نتایــج را
ابراهیــم خدایــی در ایــن بــاره بــه
گــرم داریــم و بچههــا در زمــان  ۴ســاعته کنکــور خســته میشــوند و
اعــام کنیــم چــون برخــی از
«ایــران» میگویــد :مــا آزمــون
مجبــور میشــوند ماسـکها را جابجــا کننــد .مــا گفتیــم فاصلههــا را
رشــتهها بعــد از قبولــی مصاحبــه
دکتــرا و کارشناســی را براســاس
بایــد بــه گونـهای بگیریــم کــه هیــچ فرزنــد ایــن ســرزمین در اثــر ورود
دارد و برخــی رشــتهها هــم آزمــون
پروتکلهــای وزارت بهداشــت
بــه کنکــور سراســری دچــار گرفتــاری نشــود.
عملــی.
برگــزار کردیــم و البتــه در اجــرای
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زالی :بازگشایی مدارس
خطرناک است

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا کالنشــهر تهــران
بــا بیــان اینکــه مدیریــت کرونــا در مــدارس
امکانپذیــر نیســت ،گفــت :بازگشــایی حضــوری
مــدارس و دانشــگاهها از ســال تحصیلــی جدیــد
مخاطرهآمیــز اســت ،ادارات نیــز بایــد بــرای
مدیریــت کرونــا از ظرفیــت دورکاری مصــوب
اســتفاده کننــد و میــزان رعایت این دســتورالعمل
در ادارات مختلــف ارزیابــی میشــود.
علیرضــا زالــی در گفتوگــو بــا ایرنــا افــزود :کنکــور
یــک موضــوع مقطعــی اســت و طــی چنــد روز
تمــام میشــود مســأله مهمتــر امــوری اســت کــه
مــدت دار اســت .در مــورد بازگشــایی مــدارس و
دانشــگاهها ،اگــر شــرایط اپیدمــی کرونــا بــا همیــن
رونــد فعلــی پیــش بــرود بســیار دور از انتظــار
اســت کــه بتوانیــم مدیریــت مناســبی بــرای کنترل
اپیدمــی حداقــل در تــرم اول پاییــز داشــته باشــیم
بــا توجــه بــه مفروضاتــی کــه دربــاره افزایــش خطر
اپیدمــی کرونــا در پاییــز داریــم شــرایط مطلوبتــر
از زمــان فعلــی نخواهــد بــود.
زالــی گفــت :پیشبینــی میکنیــم در صــورت
بازگشــایی مــدارس ،آرایــش اســتفاده از حمــل
و نقــل عمومــی بــه شــدت تغییــر کنــد .بخــش
مهمــی از تــردد در نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی
بــه ترددهــای تحصیلــی و آموزشــی تخصیــص
پیــدا میکنــد .در صــورت بازگشــایی مــدارس و
دانشــگاهها تعــداد زیــادی از افــرادی کــه اکنــون
بــه محــل کار نمیرونــد ،بایــد بــه محــل کار برونــد
و بــاز هــم بــار تــردد بیشــتر میشــود بنابرایــن تــا
زمانــی کــه بــه صــورت قطعــی وضعیــت بحرانــی
فعلــی را بــه یــک وضعیــت بــا ثبــات و پایــدار
تبدیــل نکردهایــم هرگونــه تصمیمگیــری بــرای
بازگشــایی مــدارس و دانشــگاهها اقــدام زودرســی
اســت و میتوانــد مخاطرهآمیــز باشــد .بایــد بــا
منطــق بیشــتر و توجــه بــه نظــرات کارشناســی بــا
ایــن موضــوع برخــورد کــرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
ادامــه داد :بــر فــرض اینکــه حتــی اگــر تــا پایــان
تابســتان آمــار ابتــا بــه کرونــا کاهــش پیــدا کنــد،
هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه در پاییــز ســیمای
متفاوتی از کرونا را شــاهد نباشــیم .احتمال تغییر
الگــوی اپیدمــی کرونا در پاییز دور از انتظار نیســت
و بایــد امســال مــدل کامــاً متفــاوت تحصیلــی را
در ســال تحصیلــی جدیــد دنبــال کنیــم.
زالــی ادامــه داد :اغلــب مــدارس از حداقلهــای
زیرســاختی حتــی یــک دستشــویی بهداشــتی
برخــوردار نیســتند همــه مــدارس فقــط مــدارس
منطقــه یــک تهــران نیســتند ،در جنــوب شــهر
تهــران بســیاری از مــدارس از حداقلهــای
بهداشــتی هــم برخــوردار نیســتند ،جمعیــت
دانشآمــوزی متراکمتــری و مشــکالت اقتصــادی
بیشــتری هــم دارنــد.

