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یادداشت

تا کنون  11هزار زائر به مکه مکرمه اعزام شده اند که در این میان مورد مشکوک به کرونا گزارش نشده است

افــراد در درمانگاه و بیمارســتان تــدارک دیده
شــده تــا ســامت ســایرین حفــظ شــود .البتــه
امیدواریــم هیــچ زائــری نیازمنــد مراجعــه در
زمینه این بیماری نباشــد و همگان در سالمت
کامل ،مناســک این موســم عرفانــی را بتوانند
بجا آورده و به میهن عزیزمان بازگردند.
دکتــر درودی بــا بیــان ایــن نکته کــه تاکنون
بیمار مشــکوک بــه کرونــا مراجعهای نداشــته
اســت ،میافزاید :بیشــتر مراجعات تا امروز به
دلیــل گرفتگی عضالت ،خســتگی و گرمازدگی
بــوده ،بــه زائــران گرامــی توصیــه میکنیــم
کــه حتیالمقــدور در ســاعات گــرم روز تــردد
کمتــری کنند و در نوشــیدن مایعــات و رعایت
بهداشــت فردی نیز کمال دقت را به کار برند،
توشوی مکرر
ضمن اینکه زدن ماســک و شس 
دســتها ،بایــد مورد توجــه همه زائران باشــد
تــا به امیــد الهی بــا کمترین بیمــاری و عارضه
از ســوی حجــاج ایرانی روبهرو باشــیم .البته به
دلیــل شــرایط و ضوابطی که دولت عربســتان
لحاظ کرده اســت ،میانگین ســنی زائران کمتر
از حجهای گذشته بوده و احتمال بروز بیماری
نیز قاعدتاً کمتر خواهد بود.
به گفتــه معاون حج و عمره مرکز پزشــکی
حــج و زیــارت جمعیــت هــال احمــر کشــور،
تیمهــای جمعیــت هــال احمــر کار درمان را
تــا حصول بهبــودی کامــل پیگیــری میکنند و
کلیــه خدماتی هم که به زائران داده میشــود،
رایــگان اســت ،زیــرا زائــران در قالــب بیمــه،
هزینههــا را قبــل از ســفر پرداخــت کردهانــد و
در طــول دوران زیــارت بیمه کامل هســتند و از
خدمــات درمانی به صــورت رایــگان بهرهمند
میشوند .فرقی نمیکند زائری نیاز به ویزیت،
دریافت دارو یا بستری داشته باشد ،کلیه موارد
رایــگان خواهــد بــود .در ایام منــا و عرفات هم
بیمارستانهای صحرایی در این مناطق ایجاد
کردهایم به نحوی کــه در هر منطقه به صورت
تجمیعــی مراکــز ویــژه داریم.در منــا و عرفات
 8مرکــز تجمیعــی و یــک مرکز اصلی بــه ارائه
خدمــات به زائران خانه وحی خدماترســانی
خواهند کرد.

خبرنگار

چند روزی اســت که موسم حج و سفر معنوی
ایرانیــان بــه ســرزمین وحــی پــس از توقف دو
ســاله به دلیل شیوع بیماری کرونا ،شروع شده
اســت ،حاال هزاران زائر خانه خدا لبیکگویان،
به مکــه مکرمه عزیمت کردهانــد تا حج تمتع
را بــا عشــق و معنویــت بجــای آورنــد .امســال
حدود  40هــزار ایرانی در این ســرزمین نورانی
حضــور بــه هــم میرســانند تا بــار دیگر شــوق
حضــور در ایــن ســرزمین را بــه رخ جهانیــان
بکشــند .تاکنون هم  11هزار زائر اعزام شدهاند.
مطابــق روال همه ســاله پیش از برگــزاری این
موســم باشــکوه ،گروههای جهادی بــرای رفاه
حال زائران و جلوگیری از بروز هرگونه مشــکل
و برقراری امنیت کامل در طول زیارت در مکه
مکرمه و مدینه منوره و بجا آوردن اعمال حج
بــه فعالیتهای خالصانه و از ته دل مشــغول
هســتند .یکــی از ایــن گروههــا ،جمعیت هالل
احمر اســت .به گفته معاون حج و عمره مرکز
پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هــال احمر
کشــور ،بیــش از  10روز اســت کــه نیروهــا اعزام
شدهاند.
دکتر طاهر درودی با اشــاره به اینکه امسال
وزارت حــج ســعودی ،قطعــی شــدن حــج را
دیرهنگام اعالم کرد و مجبور شدیم به صورت
فشــرده کارهــا را برنامهریــزی کــرده و انجــام
دهیــم ،بــه «ایــران» میگوید :خوشــبختانه در
بخــش تهیــه دارو و تجهیــزات یــک مــاه قبــل
کارهــا را آغــاز کرده بودیم ،این در حالی اســت
که در ســالهای گذشــته یک بازه زمانی  5تا 6
ماهه بــرای انجام کارها داشــتیم ،بــا این همه
توانستیم بخوبی کارها را مدیریت کنیم .عمده
داروها در ایران تهیه شــد و بخشی را به صورت
محلــی خریــداری کردیــم .از جملــه ســرمها و
شربتها از عربستان تهیه شده است.
امســال بنــا بــه دســتور مقامات عربســتانی
بــرای ورود بــه خــاک ایــن کشــور در زمینــه
جلوگیــری از شــیوع دوبــاره کوویــد  ،19حجــاج
بیــتاهلل الحــرام قبل از اعزام ســفر حج تمتع

ســال  1401بایــد دوز دوم واکســن کرونــا را
دریافت میکردند ،در عین حال هم اگر زائری
زیــر  18ســال بــوده ،باید قبــل از ســفر دوز دوم
این واکســن را دریافــت کرده باشــد .البته کلیه
ایــن ســختگیریها در نهایــت به نفــع زائران و
ســایرین خواهد بود ،زیرا همچنان نباید اجازه
داد تــا ایــن ویــروس شــیوع دوبــاره پیــدا کنــد.
در کنــار این امر ،بــه گفتــه درودی ،کلیه زائران
طبق روال قبل توسط تیمهای پزشکی تأییدیه
اســتطاعت جســمی دریافــت کردنــد و پس از
آن اخذ ویزاها صــورت گرفت .اعزام گروههای
پیش پرواز نیز حدود بیســتم خرداد ماه انجام
شــد و تیمهای هالل احمر ســه روز قبل از آغاز
اعزام زائران پیش پرواز داشتند.
او در ادامه میافزاید :دو درمانگاه در مدینه
منــوره مســتقر و بازدیدهــای الزم نیــز توســط

طــرف ســعودی انجــام شــد ،اخــذ مجوزهــای
الزم را در دســتور کار داشتیم و در حال حاضر،
پزشــکان در حــال ارائــه خدمــات هســتند32 .
مرکــز هتلــی  24ســاعته و  16ســاعته و یــک
بیمارســتان در مکــه مکرمــه تجهیز شــدهاند و
از تاریــخ بیســت و پنجــم هم بخشــی از زائران
از مدینــه و بخشــی دیگــر از جــده وارد مکــه
میشــوند و خدماترسانی به زائران با بهترین
کیفیت انجام میشود .به مرور حدود  280نفر
از همکاران ما وارد دیار معبود میشوند.
معــاون حــج و عمــره مرکز پزشــکی حج و
زیــارت جمعیــت هــال احمر کشــور با اشــاره
بــه اینکــه از روز اول ارائــه خدمــات داشــتیم،
توضیــح میدهــد :معاینــات زائــران در حــال
انجام است و چنانچه زائری نیاز به دارو داشته
باشــد ،در اختیــار ایشــان قــرار داده میشــود.

ارائــه خدمــات در مدینــه ســرپایی اســت و در
صورت نیــاز ،ادامه درمان در بیمارســتانهای
ســعودی انجــام میشــود .در مکــه تجهیــزات
درمانــی بیشــتر اســت امــا در صــورت نیــاز
بــه خدمــات درمانــی گســتردهتر ،زائــران بــه
بیمارســتانهای ســعودی اعزام خواهند شــد.
اتــاق معاینــات ،دندانپزشــکی ،آزمایشــگاه،
ســونوگرافی ،رادیولــوژی ،سیســییو ،بخــش
مراقبتهــای ویــژه قلبــی و بخــش بســتری و
اورژانــس تدارک دیده شــده اســت ،همچنین
درخصوص جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا
کیتهای تســت ســریع کرونا نیز وارد شــده که
برای افراد مشــکوک به کرونا استفاده میشود
تا در صــورت مثبت بودن فرد مشــکوک ،روند
قرنطینه و درمان وی در دستور کار قرار بگیرد،
در این خصوص هم مکانهایی برای قرنطینه

نحوه برگزاری کنکور  1401که از  8تیر آغاز میشود توسط رئیس سازمان سنجش کشور تشریح شد

تأثیر قطعی سوابق تحصیلی ،چالش جدید کنکور

گروه اجتماعی /فصل آزمونهای سراسری فرا
رســید و از روز چهارشــنبه هفته آینده  8تیرماه
رقابت دانشآموزان برای ورود به دانشــگاهها
بــا رقابــت داوطلبــان رشــتههای هنــر آغــاز
میشود و تا روز شنبه بهمدت  ۴روز ادامه دارد.
عبدالرســول پورعبــاس رئیــس ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور در نشســت خبــری
روز گذشــته کــه بــرای تشــریح نحــوه برگــزاری
کنکــور ۱۴۰1برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه طراحی
یــک نرمافــزار جهــت کشــف تقلــب در آزمون
توضیح داد :نرم افزارهایی برای بعد از آزمون
سراسری طراحی شــده که اگر تقلب روی داده
را در زمــان آزمــون کشــف نکنیــم ،بعــد از آن
میتوانیم متوجه تقلب صورت گرفته شــویم؛
البتــه ایــن روشهــای تقلب کــه میگویم در ۲
سال شــیوع کرونا و بهدلیل حذف بازرسیهای
بدنی بیشتر شد.
پورعبــاس همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی
درمــورد امــکان تقلــب در آزمــون سراســری
اظهار داشــت :بعضــی از داوطلبــان در برخی
شــبکههای اجتماعــی یــا کانالهایــی عضــو
هســتند کــه مدعــی میشــوند ،امــکان تقلــب
در کنکــور سراســری را دارند .از ایــن داوطلبان
میخواهیــم پیــش از آزمــون از ایــن شــبکهها
خــارج شــوند ،اگــر داوطلبان یــا حتــی والدین
آنها در این شــبکهها عضو باشند بعد از آزمون
دچار مشکل میشوند.
در عیــن حالــی کــه طــی دو ســال گذشــته
صحبــت از باال رفتن تقلب در کنکور سراســری
بــود امــا پورعباس گفــت :عــدهای از متخلفان
ســعی میکننــد بــه ســؤاالت کنکور دسترســی
پیــدا کننــد در حالــی کــه یکــی از ســختترین
قرنطینههای ممکن در بخش ســؤالها انجام
میشود و ما دفترچهها و پاسخنامهها را به هم
پیونــد کرده و در یک نایلــون پلمب میکنیم و
این دفترچههای شخصیســازی شــده توســط
خــود داوطلبــان بــاز میشــوند .تــاش بــرای
دسترســی به سؤاالت از ســوی متخلفان زمانی
آغاز میشــود کــه دفترچه توســط داوطلب باز
میشود و ممکن است افرادی خود داوطلبانه

بخواهنــد بــا دوربینهــای پیشــرفته نظیــر
انگشــتر ،کــراوات یــا دگمــه دوربیــندار عکس
بگیرنــد و تقلب کنند اما مــا این افراد حرفهای
را شناســایی کردیــم و در جلســه آزمــون نیــز
شناســایی این افراد ادامــه دارد و مجازاتهای
ســنگینی برای آنها در نظر گرفته شــده اســت.
بــه طوری کــه اگر ایــن تخلف توســط داوطلب
اتفــاق بیفتــد محرومیت  ۱۰ســاله و اگر توســط
غیرداوطلــب صــورت بگیــرد تا  ۵ســال زندان
برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
موضــوع تقلــب آنقــدر پیچیــده و در عیــن
حــال در ســال گذشــته جــدی مطــرح شــد کــه
رئیس ســازمان ســنجش یکی از دالیل افزایش
تعــداد دفترچههــا را از بیــن بــردن ایــن امکان
مطــرح کــرد و گفت :ما بــرای این کــه با تخلف
در آزمــون مقابله کنیم اقدامــات زیادی انجام
دادهایــم مثالً حــدود  ۳۰دقیقه طول میکشــد
کــه داوطلــب بتواند از دفترچه ســؤاالت عکس
بگیرد و به بیرون از جلســه آزمون ارســال کند و
 ۳۰دقیقه هم طول میکشد کلید ساخته شود و
 ۳۰دقیقه هم زمان میبرد این کلید به دســت
داوطلب برســد .به همین جهت ما دفترچهها
را به  ۳دفترچه تقســیم کردیم و داوطلب بعد
از پاســخ بــه هــر دفترچــه موظــف اســت آن را
تحویل دهــد .به همین جهت فرصت تقلب از
بیــن میرود .در حالی که در ســالهای گذشــته
پاســخنامهها و دفترچهها  ۴ساعت و  ۴۵دقیقه
در اختیار داوطلبان بود و فرصت تقلب بســیار
بود و امنیت کاهش پیدا میکرد.
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور در
مورد اســکنرهای خواندن پاسخنامهها توضیح
داد :پنج دســتگاه اســکنر هم اکنون وجود دارد
که  ۲دستگاه اسکنر آن فوق پیشرفته است و در
مجموع با توجه به افزایش تعداد پاسخنامهها
به حدود پنج میلیون پاســخنامه ،امیدواریم با
سرعت پاسخنامهها خوانده شود.
گرچه عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان
ســنجش آموزش کشــور در این نشست درباره
مصوبه جدید شــورای عالی انقالب فرهنگی و
حاشــیههایش صحبتــی نکرد امــا دو روز پیش

علیرضا صوت اکبر

یک میلیون مسکن در تهران کم داریم

شهردار تهران گفت :درحال حاضر  ۹.۸میلیون نفر در شب در تهران زندگی
میکننــد و بعد خانوار  ۲.۹اســت ،یعنی حدود  ۳میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر به
خانه نیاز دارند ،در واقع یک میلیون مسکن در تهران کم داریم.
بــه گــزارش ایســنا ،علیرضــا زاکانــی در دومیــن اجالس مجمع رؤســای
کمیســیونهای شهرسازی و معماری شــوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز
استانها با محوریت بازآفرینی شهری و توسعه مسکن ملی گفت :در تهران
 ۶۵درصد ســبد معیشــتی یک فرد باید برای ســرپناه اختصــاص پیدا کند؛
 ۵۱درصد افراد در تهران اجارهنشــین هســتند ،بنابراین در مدیریت شهری
مسئولیت داریم ،هرچند مسئول اصلی وزارت راه است اما ابزارها در اختیار
یها
مدیریت شــهری است.وی با بیان اینکه بند  ۲۱ماده  ۵۵قانون شهردار 
ما را موظف به مهیا کردن زمینه مســکن اســتطاعت پذیرکرده که بخشی از
آن ملکی و بخش دیگر نیز اســتیجاری است ،افزود :حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار
خانه خالی در تهران وجود دارد که عمدتاً در مناطق باالی شهر است و عمالً
این نیاز پایه در موضوع عدالت دستخوش یک بازیگری و بی تدبیری شده و
عالوه بر این سالیان سال است که قفل بر مسکن زده شده تا مانع این امکان
شــوند؛ موضوع بحث بنده سیاســی نیســت بلکه نیاز اولیه انســانها است؛
وقتــی میبینیم رشــد جمعیتی تهــران  ۴دهم درصد بوده و اغلــب افراد از
دیگر شــهرها آمدند ،نتیجــه میگیریم که باید زمین بــازی را عوض کنیم و
مسئولیت خود را بپذیریم.
وی ادامه داد :البته از قبل قرارگاه مسکن راهاندازی شده تا بتواند ساالنه
 ۱۸۰هزار واحد مســکن ایجاد کند؛ در همین ایام در ســتاد تنظیم بازار یکی
از موضوعات مســکن بود و چند روز پیش ســران قوا تصمیمی گرفتند که به
صــورت خــودکار قراردادهای اجاره تمدید شــود .همچنین در جلســهای که
درباره مســکن تشــکیل شــد اعالم کردیم که ظرفیتهایی در تهران در این
بخش وجود دارد؛ مثالً در کوتاه مدت میتوانیم کمک کنیم تا مصوبه سران
درســت اجرا شــود ،همچنین با تســهیالت ،پایــه و مقدمه ایــن افزایش ۲۵
درصدی برای اجارهنشینان را فراهم کنیم و تسهیالتی برای ساخت ایجاد و
با مشوقها امکان افزایش ساخت را فراهم کنیم.زاکانی با تأکید بر اینکه ۶۶
ســال زمان میبرد که کســی بتواند با حقوق دریافتی خود مسکن خریداری
کند ،گفت :گام اول این اســت که از مصوبه ســران اســتفاده کنیم و به وزارت
راه و شهرسازی کمک کنیم که برای تمدید خودکار اسکان مستأجران اقدام
کنــد .در کنــار آن ،اقدام میان مدتی را دنبال میکنیم که دو ســاله اســت و با
قبول مســئولیت اجتماعی خود ،هم میخواهیــم در حوزه تملکی و هم در
حوزه اســتیجاری ورود کنیم؛ به طوری که شــهرداری بتواند با در اختیار قرار
دادن زمیــن و صدور پروانه امکانی را فراهم کند که صاحب مســکن شــدن
در تهران دیگر افسانه نباشد و زندگی در ملک استیجاری افراد را به سختی
و تنگنا نیندازد.

همراهی  280نفر از پرسنل هالل احمر با حجاج
مهسا قوی قلب

خبــر

شهردار تهران:
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معاون حج وعمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر اعالم کرد

افزایش شیوع کمردرد در دوران پاندمی کرونا

بــا اعــام دوران پاندمــی کرونــا توســط ســازمان
بهداشــت جهانــی در  11مــارس  2019بــه عنوان
یک بیماری همهگیر جهانی ،سبک زندگی مردم
در کل دنیــا دچــار تغییــرات اساســی گردید ،این
دکتر سعید
تغییرات منجر به تأثیرات منفی قابل توجهی بر
میکائیلی
وضعیت جسمانی ،روانی و اجتماعی افراد شد.
دکترای تخصصی
محدودیتهای مربوط به قرنطینه جوامع باعث
فیزیوتراپی
گردید فعالیت جسمانی افراد در جامعه کاهش
پیدا کند و این موضوع منجر به پیامدهای منفی بر روند ســامت جسمانی
جوامــع گردیــد.در دوران کرونــا بــه دلیل قرنطینــه عمومی ،فاصلــه گذاری
اجتماعی و بسته شدن مراکز ورزشی ،سبک زندگی کم تحرک رواج بیشتری
پیدا کرده اســت .اگرچه اختالالت تنفسی ،تب و سرفه از عالئم بالینی شایع
کرونا میباشد ،دردهای اسکلتی ،عضالنی نیز در اکثر بیماران مبتال به کرونا
به عنوان عالئم بالینی شــایع دیده شــده اســت ،به طوری که بررســی نتایج
مطالعــات علمی نشــان میدهد ،میزان بروز اختالالت اســکلتی ،عضالنی
در دوران کرونا نســبت به دوران قبل از پاندمی کرونا ،حدود دو برابر ،بیشتر
شده است .کمردرد یکی از شایعترین اختالالت اسکلتی ،عضالنی میباشد
که عموم افراد جامعه در هر ســن و شــغلی ،حداقل یک بار در طول زندگی
تجربه احساس درجاتی از آن را داشتهاند .اگرچه کمردرد در افراد با مشاغل
ســنگین بیشتر بروز میکند ولی مشــاغل کم تحرک نیز میتواند دورههایی
از کمردرد را برای افراد ایجاد کند .به دلیل کاهش فعالیت بدنی و احتمال
افزایش وزن در دوران همهگیری کرونا به دلیل شرایط دورکاری اکثر مشاغل
از خانــه ،بــروز کمــردرد در دوران کرونــا افزایــش چشــمگیری در بیــن افراد
جامعه داشته است .همچنین مشخص شده است که عوارض ناشی از کرونا
منجر به افزایش شدت درد در افرادی میشود که قبالً سابقه تجربه کمردرد
را داشــتهاند .نتایج مطالعات علمی نشــان دادهاند در دوران پاندمی کرونا
میزان مصرف داروهای ضد درد به منظور کنترل کمردرد به میزان حداقل
دوبرابر افزایش داشــته اســت .کمردرد یک اختالل چندعلتی میباشــد که
عوامل مختلفی در بروز آن تأثیرگذار هستند ،از جمله ،آسیبهای جسمانی
مثل آســیب دیســک بین مهرهای ،اسپاســم عضالنی ،افزایش سن ،چاقی
و حتی عوامل روانشــناختی مانند اســترس ،افســردگی و نارضایتی شغلی.
در دوران پاندمــی کرونا اختالالت روانشــناختی مانند اســترس و افســردگی
افزایش  30درصدی داشــته اســت به طوری که این مشکالت در زنان ،افراد
جوان و در خانوادههایی که شرایط اقتصادی ضعیفتری دارند بیشتر دیده
میشــود ،به همین دلیل این افراد در دوران پاندمی کرونا درجات بیشــتری
از کمردرد را تجربه میکنند .انزوای اجتماعی ایجاد شده به دنبال دورکاری
در دوران کرونــا یکــی دیگر از عوامل تشــدید کمردرد میباشــد .دورکاری در
دوران کرونــا به دلیل افزایش ســاعات نشســتن در پشــت میــز و عدم وجود
امکانات ارگونومی مناســب مانند صندلی و میز کار غیر اســتاندارد منجر به
اتخاذ وضعیت نادرســت نشستن هنگام کار در افراد میگردد که این عامل
میتواند منجر به تشدید کمردرد گردد .در کارمندانی که بیشتر از  7ساعت
در طول روز پشت میزنشین هستند ،احتمال بروز کمردرد بیشتر میباشد.
بــا توجه به افزایــش قابل توجه اختالالت اســکلتی ،عضالنــی در دوران
پاندمــی کرونا بویــژه کمردردهای مزمن ،توجه به ســازوکارهای پیگشــیری
از ایجــاد کمــردرد در دوران دورکاری کرونــا از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .توجه به استانداردســازی میز و صندلیهای کار در منزل و همچنین
حمایتهــای روانــی از طرف کارفرمایان نســبت به کارکنان زیردســت خود
میتوانــد از بروز آســیبهای اســکلتی ،عضالنی و تحمیل هزینــه درمان بر
سیســتم بهداشت و درمان کشور جلوگیری کند .یکی از عواملی که میتواند
جلوی پیشــرفت اختالالت اسکلتی ،عضالنی را بگیرد ،توانبخشی از راه دور
میباشــد به طوری که افــراد دارای کمردرد میتوانند از طریــق ارتباط از راه
دور بــه طریق صوتی و تصویری به وســیله ابزارهای ارتباط جمعی ،توســط
متخصصان فیزیوتراپی تحت ارزیابیهای تخصصی اسکلتی ،عضالنی قرار
بگیرند و ســاز و کارهای الزم برای تغییرات در محیط کار ،منزل و همچنین
توصیههــای درمانــی الزم را دریافــت کننــد .یکــی از مهمتریــن مداخــات
درمانی که افراد دارای کمردرد میتوانند تحت نظر متخصصان فیزیوتراپی
انجام دهند ،تمرینات ورزشی منظم روزانه در منزل میباشد .این تمرینات
میتوانــد ریســک بروز اســترس و افســردگی و اختــاالت روانشــناختی را که
در دوران پاندمــی و خانهنشــینی کرونا به اوج میرســد کمتــر کند ،در نتیجه
میتــوان انتظار داشــت که انجام ورزشهای ســبک روزانــه میتواند از بروز
دردهای مزمن کمر جلوگیری کند.
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در یــک برنامــه تلویزیونــی در پاســخ بــه اینکه
تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دانشآموزان در
پذیرش آنها از سوی دانشگاهها موجب تشدید
تبعیض بین دانشآموزان مناطق برخوردار با
مناطــق محروم و مدارس خصوصی با ســطح
علمــی بــاال و مــدارس دورافتــاده میشــود،
گفت :ســطح آموزش در کشــور متفاوت است،
در جاهــای دوردســت ممکــن اســت معلمان
بــا ســطح دانــش معلمانــی کــه در مناطــق و
مــدارس برخــوردار فعالیــت میکننــد وجــود
نداشــته نباشــند و امکانــات آموزشــی و کمک
آموزشــی نیز برابر نیست و تأثیر قطعی سوابق
تحصیلی در کنکور نیز یک چالش بزرگ دیگر
اســت که آموزش و پرورش بایــد برای حل آن
اقدام کند.
رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور در
پاســخ به این ســؤال که بعضی شرکتکنندگان
در کنکــور دیپلــم نظام قدیم هســتند یــا عنوان
دیپلــم آنها با رشــتهای کــه مایلند در دانشــگاه
بخواننــد ،مطابقت ندارد (مثــاً دیپلم ریاضی
هســتند امــا در گــروه پزشــکی شــرکت میکنند
یــا دیپلم تجربــی در رشــته حقــوق و…) و این
تأثیــر قطعــی ســوابق تحصیلــی بــه زیــان آنها

تمــام میشــود ،توضیــح داد :در مصوبه جدید
کنکوری ،ماده  ۹وجود دارد که شــورای سنجش
و پذیــرش را بــه رســمیت شــناخته و اختیارات
کامل درباره تطبیق دروس و ســوابق تحصیلی
و میــزان تأثیــر آن را بــه این شــورا داده اســت،
یعنــی وقتــی ایــن ســوابق تحصیلــی موجــود
نیســت شــورای ســنجش و پذیــرش تصمیــم
گیرنــده اســت که چه میــزان ســوابق تحصیلی
و چــه میــزان آزمون سراســری بــرای داوطلب
لحــاظ شــود .یعنی بــه میزانــی که این ســوابق
تحصیلــی وجود نــدارد چه درصــد کنکور و چه
درصد ســوابق تحصیلی بــرای داوطلب لحاظ
شود.
معــاون فنــی و آمــاری ســازمان ســنجش
آموزش کشور نیز گفت :تأثیر سوابق تحصیلی
داوطلبان در کنکور امســال در مقایســه با سال
گذشــته  ۱۰درصد بیشــتر شده است و این تأثیر
بهصورت ۴۰درصد مثبت اعمال خواهد شد.
وی درخصــوص وضعیــت داوطلبانــی کــه
ســوابق تحصیلــی ندارنــد نیز گفت :بر اســاس
مصوبهای که به ما ابالغ شده ذکر شده است که
تأثیر ســوابق تحصیلی حداکثر  ۴۰درصد باشد
و ایــن ســوابق در رشــتههای بــا آزمــون اعمال

شــود اما اگر داوطلبان بهصورت کامل ســوابق
تحصیلی داشــته باشند این تأثیر بهصورت ۴۰
درصد ســوابق و  ۶۰درصد آزمون خواهد بود و
اما اگر هر بخشی از داوطلبان سوابق تحصیلی
الزم را نداشــته باشــند آن بخــش از ســوابق
تحصیلــی به نمره کنکور انتقــال پیدا میکند و
داوطلبانی نظیر فنیحرفهای ،کاردانش یا هنر
که ســوابق تحصیلی ندارند مــاک عمل نمره
کل کنکــور خواهــد بــود و  ۱۰۰درصــد ســؤاالت
کنکور تأثیرگذار خواهد بود.
معــاون فنــی و آمــاری ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور نیــز در ایــن نشســت گفــت :ما
در کنکور امســال شــاهد روند افزایشــی در بین
داوطلبان گروه علوم انســانی هســتیم و تعداد
داوطلبــان گــروه ریاضــی طــی ســالهای قبل
یــا ثابت بــوده یــا تغییراتــی در جهــت کاهش
تعــداد داوطلبــان اتفــاق افتــاده و آمــار نزولی
داشــتیم .متأســفانه این وضعیت آســیبهای
جدی در رشــتههای علوم پایه در سنوات اخیر
وارد میکنــد و عمــده ظرفیتهــای خالــی مــا
در گــروه ریاضــی اســت و ظرفیت مــا تقریباً تا
 ۲.۵برابــر بیشــتر از تعداد داوطلب این رشــته
اســت و رقابتــی کــه در گــروه ریاضــی شــاهد
هســتیم فقط برای رشــته محلهای پرطرفدار
و در دانشــگاههای خــاص صــورت میگیرد در
صورتــی کــه در گــروه علوم تجربــی عکس این
اتفاق روی میدهد.
همچنیــن بنا به آمــاری که در این نشســت
اعالم شــد امســال دو داوطلب  ۸۱ســاله ۱ ،نفر
 ۷۸ســاله ۲ ،نفــر  ۷۵ســاله و  ۳نفــر  ۷۴ســاله
و همچنیــن یــک نفــر نیــز  ۷۳ســاله بهعنــوان
داوطلب کنکور شــرکت میکننــد و  ۴داوطلب
نیز  ۱۳ساله هستند .همچنین بردن موبایل در
ســر جلسه آزمون تا  ۵ســال محرومیت همراه
دارد و اگر موبایل روشن در درب ورودی آزمون
تحویــل داده شــود تقلــب محســوب میشــود.
چــرا کــه مــا بــه کمــک ابزارهایــی کــه از ســوی
شــرکتهای دانش بنیان ســاخته شــده اســت
میتوانیم داوطلبانی را که این موارد را رعایت
نمیکنند شناسایی کنیم.

فوت  ۳بیمار دیگر بر اثر کووید۱۹

 ۲۵۱بیمار کرونایی در بخشهای مراقبتهای ویژه

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اعالم کرد :تاکنون  ۶۴میلیون
و  ۶۱۹هــزار و  ۲۸۶نفــر دوز اول ۵۷ ،میلیون و
 ۹۶۳هــزار و  ۱۸۷نفــر دوز دوم و  ۲۷میلیون و
 ۶۹۰هــزار و  ۶۷۸نفر ،دوز ســوم واکســن کرونا

را تزریق کردهاند و مجموع واکسنهای تزریق
شــده در کشــور بــه  ۱۵۰میلیــون و  ۲۷۳هزار و
 ۱۵۱دوز رسید.
در  ۲۴ســاعت منتهــی بــه روز گذشــته۳ ،
بیمــار مبتــا بــه کووید ۱۹در کشــور جــان خود

را از دســت دادنــد و مجمــوع جانباختــگان
ایــن بیمــاری ،بــه  ۱۴۱هــزار و  ۳۷۳نفر رســید
و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی،
 ۲۶۵بیمــار جدیــد مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناسایی و  ۶۷نفر از آنها بستری شدند.

تاکنــون  ۷میلیــون و  ۶۰هــزار و  ۹۸۹نفــر
از بیمــاران ،بهبــود یافتــه یــا از بیمارســتانها
ترخیص شدهاند.
 ۲۵۱نفــر از بیمــاران مبتــا به کوویــد ۱۹در
بخشهــای مراقبتهــای ویژه بیمارســتانها

تحت مراقبت قرار دارند.
در حــال حاضــر صفــر شهرســتان در
وضعیــت قرمز ،صفر شهرســتان در وضعیت
نارنجــی ۱۰۶ ،شهرســتان در وضعیــت زرد و
 ۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

