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وزیر بهداشت تأکید کرد

آمار بستریها همچنان افزایشی است

در طول  ۲۴ساعت منتهی به روز گذشته ،هیچ بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور
جان خود را از دســت نــداد و مجموع جانباختگان این بیمــاری ،برای دومین
روز متوالی در عدد  ۱۴۱هزار و  ۳۸۶نفر ماند ،هر چند با بســتری شــدن  ۷۰نفر
روند بستریها همچنان افزایشی است ۱۸۹ .نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تاکنــون  ۶۴میلیــون و  ۶۴۱هــزار و  ۲۶۸نفــر دوز اول ۵۷ ،میلیــون و  ۹۹۲هزار و
 ۲۴۳نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۷۳۷هزار و  ۱۸۶نفر ،دوز ســوم واکســن کرونا
را تزریق کردهاند و مجموع واکســنهای تزریق شــده در کشور به  ۱۵۰میلیون و
 ۳۷۰هزار و  ۶۹۷دوز رسید.در حال حاضر صفر شهرستان در وضعیت قرمز،
صفر شهرســتان در وضعیت نارنجی ۹۱ ،شهرســتان در وضعیــت زرد و ۳۵۷
شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه را دارد

کالهبرداری از  ۲۰۰نفر
در پوشش فروش سؤاالت کنکور و امتحان نهایی

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از دستگیری دو نفر
که اقدام به کالهبرداری درقالب فروش سؤاالت کنکور و امتحانات نهایی کرده
بودند ،خبر داد.سرهنگ مصطفی نوروزی دراین باره گفت :با نزدیک شدن به
ایــام برگزاری امتحانات نهایی و آزمونهای کنکور ،فعالیت مجرمان ســایبری
تحت عنوان فروش ســؤاالت کنکور و آزمونهای نهایی افزایش یافته است ،در
همین راستا برابر رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی ،کانالها و گروههای
فعــال در این حوزه پایش و شناســایی عامالن و گردانندگان آنها در دســتور کار
پلیس فتا قرار گرفته است .وی افزود :طی بررسیهای فنی و تخصصی صورت
گرفته از ســوی کارشناســان پلیس فتا ،دو نفر از گردانندگان کانالهای فعال در
حوزه فروش ســؤاالت کنکور و امتحانات نهایی مورد شناســایی قــرار گرفته و با
هماهنگی مراجع قضایی در دو استان مختلف دستگیر شدند.
رئیــس مرکز مبــارزه با جرایم ملی و ســازمان یافتــه پلیس فتا ادامــه داد :این
افراد در بازجوییهای انجام شده به کالهبرداری از حدود  ۲۰۰نفر از داوطلبان
و خانوادههــای آنــان در قالب فروش ســؤاالت امتحان نهایــی و کنکور اعتراف
کردند.بر اســاس اعالم ســایت پلیس ،وی افزود :اقدامات پلیس فتا در زمینه
برخورد با هرگونه فعالیت مجرمانه در این حوزه به صورت ویژه در دستورکار
واحدهــای ایــن پلیس قــرار دارد.رئیس مرکــز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان
یافته پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت :با توجه به اینکه فعالیت
هرگونــه تارنمــا ،صفحــه و کانــال در شــبکههای اجتماعــی پیرامــون فــروش
ســؤاالت امتحانات نهایی و کنکور صرفاً با هدف کالهبرداری از داوطلبان بوده
و نمونههــای موجود در کانالها مربوط به ســؤاالت ســالهای قبــل و با انگیزه
جلــب اعتماد کاربران اســت ،لذا اکیداً توصیه میکنیم به هیــچ عنوان به این
تبلیغات توجه نکنند.

ضرر  170هزار میلیارد تومانی اعتیاد به اقتصاد کشور

ضعف آموزشهای پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور وجود دارد
مهسا قوی قلب

خبرنگار

اعتیــاد ،مــادر آســیبهای اجتماعــی
اســت .هــر چقدر به ســمت جلــو پیش
میرویــم ،مــواد مخدر صنعتــی جدید
و مــواد روانگــردان تــازهای در کل دنیــا
وارد بــازار میشــود .در ایــن حــوزه باید
انســجامی فراتر از آنچه وجــود دارد ،در
جهت مبارزه و پیشــگیری وجود داشته
باشد .عوامل زیادی در حوزه آسیبهای
اجتماعــی و در امر افزایــش آمار اعتیاد
دخیل هستند که حل هر یک به تنهایی
نمیتواند گره از مشکالت باز کند ،چنان
همه این شاخهها در هم تنیده شدهاند
که میطلبد عزمی جــدی در این حوزه
وجود داشــته باشد .در سال گذشته پنج
هزار و  ۳۴۲نفر بر اثر سوء مصرف مواد و
داروهای مخدر و محرک در کشــور جان
خــود را از دســت دادنــد .از ایــن تعــداد
چهــار هزار و  ۵۶۱نفر مرد و  ۷۸۱نفر زن
بودنــد ،همچنین براســاس برآوردهای
صــورت گرفتــه در کل کشــور حــدود ۷۰
هــزار معتــاد متجاهــر وجــود دارد ،این
ارقــام نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در
برنامههــای مبــارزه بــا این آســیب باید
بازنگریهــای جدی صــورت گیرد .حاال
ایــن روزها در هفته مبارزه با مواد مخدر
قرار داریم و رئیــس جمهــور در مراســم
روز جهانی مبــارزه بــا مــواد مخــدر این
کار را بــا وجــود ســازمانهای مافیایــی،
کاری پیچیــده و بااهمیــت دانســت
و ضمــن تأکیــد بــر لــزوم بهکارگیــری
خالقیــت و ابتــکار در این مبــارزه ،ادامه
داد :بایــد تــاش کــرد رونــد مبــارزه بــا
مــواد مخــدر متحول شــود و در ایــن راه
مســئولیت دســتگاههای عضــو ســتاد
مبــارزه بــا مواد مخــدر مضاعف اســت
اما هیچ دســتگاهی نباید در این مبارزه
غایب باشد .آیتاهلل رئیسی خاطرنشان
کرد :به نظر میرســد ضعــف جدی در
شــکلگیری یــک عــزم بینالمللــی در
مبــارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این
ضعف جبران نشود ،اوضاع رو به بهبود
نخواهد رفت .آیتاهلل رئیسی همچنین
بــا تأکیــد بــر تقویــت کار اطالعاتــی در
شناســایی سرشــبکههای قاچــاق مــواد

مخــدر و همچنین اقدامات پیشــگیرانه
نهادهــای فرهنگی و آموزش و پرورش،
خاطرنشــان کــرد :در زمینــه جمعآوری
معتادان متجاهر نیــز اقدامات صورت
گرفتــه کافــی نیســت و باید بــه گونهای
عمــل شــود که مــا به هیــچ عنــوان و در
هیچ بخشی از کشور معتادان متجاهری
را کــه مزاحــم زندگــی مــردم هســتند،
مشاهده نکنیم.
حــاال فارغ از موضــوع اقدامــات ناکافی
بینالمللی و منطقهای در بحث مبارزه
با مــواد مخدر درباره کاهش نرخ اعتیاد
در کشــور و راهکارهای آن ،دکتر ســعید
صفاتیــان ،کارشــناس حوزه اعتیــاد ،به
«ایران» گفــت :برای کاهش آمار اعتیاد
و جلوگیری از تصاعدی شــدن نرخ آن،
بایــد در ســه حــوزه پیشــگیری ،درمــان
و مقابلــه برنامهریــزی درســت داشــته
باشــیم ،در ایــن میان حــوزه مقابله که
قضایــی و انتظامــی اســت هــم بخــش
دیگــری از کار را برعهــده دارد .چنانچه
هــر یــک از برنامههــا در ایــن حوزههــا
دچــار ضعــف یــا اختــال شــوند ،در
نهایت آمار معتادان در کشــور افزایش
پیــدا میکنــد .امــا اصلیتریــن برنامه،
پیشــگیری از اعتیاد اســت .یعنی همان
پیشــگیریهای اولیــه از اهمیــت باالیی
برخــوردار هســتند .بایــد ایــن ســؤال را
مطرح کنیم که چه کنیــم تا نوجوانان و
جوانان یا افراد در سنین باالتر تا  30سال
بــه ســمت مصرف مــواد مخــدر نروند.
آنچه در حوزه پیشگیری مهم است این
نکته اســت کــه توجه کنیــم برنامههای
پیشــگیری ،بلندمدت هســتند و همین
امر نقطه ضعف برنامههای پیشگیری
از اعتیاد در کشــور است .زیرا مدیران در
بیشــتر مواقع به دنبال برنامهریزیهای
کوتــاه مــدت هســتند ،بــه عنــوان مثال
برنامههــای یک ســاله و دو ســاله پیاده
میکنند به این دلیل که در بیشتر مواقع
عمر مدیریتی آنها کوتاه مدت است.
به گفته صفاتیان ،هیچ برنامه پیشگیری
در دنیــا در طــول یــک ســال و دو ســال
جواب نمیدهد ،برنامههای  10ســاله و
 15ســاله و  20ساله برای گروههای سنی
مختلــف نوشــته میشــود ،در مــدارس

نیــز برنامههــای متفاوتــی در گروههای
ســنی ابتدایــی ،راهنمایــی و دبیرســتان
پیادهســازی میشــود .به عنــوان نمونه
بــه دانش آموزی که تنها  12ســال دارد،
در زمــان آمــوزش نمیتوان انــواع مواد
مخدر را نشان داد ،زیرا در آن سن ،فرد،
درک درســتی از موضــوع نــدارد و بایــد
ســبکتر بــرای این ســن صحبــت کرد،
ولی در ســنین دبیرستان و دانشگاه باید
آموزشهای قویتری را به کار بست .در
حوزه برنامههای پیشــگیری الزم اســت
هارمونی و هماهنگی بین سیســتمهای
حوزه پیشــگیری وجود داشــته باشد .ما
 22سازمان پیشگیری در کشور داریم که
در حال فعالیت هستند ،این سازمانها،
هر کــدام وظیفهای برعهــده دارند ،نیاز
بــه یــک هماهنگ کننــده اصلــی وجود
دارد کــه اقتــدار و قــدرت کارشناســی و
تخصصی باالیی داشته باشد.
این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه
اعتبــارات خوبــی به حــوزه مــواد مخدر
اختصاص دارد ،توضیح میدهد :ستاد
مبارزه با مواد مخدر و سایر سازمانها و
دستگاههای کشور بودجه و اعتبار دارند،

گزارش «ایران» از لزوم پیگیری پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش وبا در کشور

وضعیت اضطرار بیماری وبا در همسایگی ایران
فریبا خان احمدی
خبرنگار

همزمــان بــا افزایش تعداد افــراد مبتال به بیماری وبا در اســتان
سلیمانیه عراق و اعالم وضعیت اضطرار در این منطقه و فوتی
یــک مورد وبــا در عراق ،مســئوالن وزارت بهداشــت ایــران نیز از
افزایش قطعی کسانی که در ایران به این بیماری مبتال شدهاند،
خبر میدهند .وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی نیز روز
گذشــته در حاشیه جلســه هیأت دولت درباره شیوع وبا در کشور
اعــام کرد « :در مورد بیمــاری وبا هنوز آمار قابل توجهی نداریم
و  40مــورد گزارش شــده و در مناطق مــرزی این خطر وجود دارد
توشوی خوب
و سعی داریم کنترل کنیم ،اما مهم است که شس 
سبزیجات را مدنظر قرار دهیم چون از این راه منتقل میشود.».
طبــق خبرهای منتشــر شــده از ســلیمانیه عراق ،آنهــا اعالم
کردند عالئم ابتال به وبا در میان هزاران نفر مشاهده میشود که
در بیمارســتان بستری شدهاند .شــیوع وبا در عراق و نگرانیها از
گسترش باکتری «ویبریوکلرا» عامل این بیماری در ایران نیز این
روزها در صدر خبرها قرار گرفته و به نگرانیهای تازهای دامن زده
اســت .روند افزایشی مبتالیان قطعی و مشــکوک به بیماری وبا
در کشــور به گونهای اســت که شمار موارد مشکوک به بیماری در
کمتر از یک هفته به دو برابر افزایش یافته است .در همین زمینه
معاون دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان به ایرنا گفته که پس از
شناســایی  5مورد جدیــد ابتال به وبا در  31خرداد ماه ،شــمار کل
موارد ابتال در این استان روز چهارشنبه به 10نفر رسید .طبق اعالم
ایــن مقام مســئول؛ تمامی موارد مشــکوک ابتال به وبا« ،ســابقه
مسافرت و تردد» به اقلیم کردستان عراق داشتهاند.
در همیــن حال رئیس اداره بیماریهای منتقلــه از آب و غذا
به خبرآنالین گفته است که با توجه به «شرایط موجود» احتمال
شیوع وبا در کشور دور از انتظار نیست .نگرانیها از شیوع گسترده
وبا در ایران که از مرز عراق وارد کشــور میشــود در حالی افزایش
یافته که وزارت بهداشت ایران هنوز پروتکلی در رابطه با راههای
پیشــگیری یا غربالگری ایــن بیماری در مناطقی کــه در معرض
خطر قرار دارند ابالغ نکرده است.
احمد مهری ،اپیدمیولوژیست و کارشناس بهداشت عمومی
بــا اشــاره بــه اینکه تعــداد مــوارد وبــا افزایش یافتــه بــه «ایران»
میگوید :باید تستهای تشخیصی تخصصی در دسترس فراوان
باشد تا بتوان آمار دقیقتری از افراد بیمار اعالم کرد .با وجود این،
آمار مبتالیان قطعی تشــخیص داده شده در استان کردستان به
ترتیب مریوان  19نفر ،ســقز یک نفر ،ســنندج یک نفر و کامیاران
یک نفر است.
مهــری در ادامــه میافزایــد :مــوارد مثبــت ابتــا بــه وبــا در
اســتانهای غربی ایران از جمله کرمانشاه و کردستان دیده شده
است .در سایر استانها نیز موارد مشکوک حضور دارند که وزارت
بهداشــت باید بررســی کند .نگرانیها متوجه این است ،با توجه
به اینکه برای نخستین بار است این بیماری در این فراوانی را در
داخل کشور میبینیم بنابراین از نظرعلم اپیدمیولوژی زمانی که
حتی یک مورد مبتال به بیماری وبا در منطقهای مشــاهده شــود

اعالمطغیانمیکنیم.
او درباره چرایی طغیان بیماری وبا در ایران نیز عنوان میکند:
ایــن بیماری در کمتر از چند ســاعت میتواند منجر به فوت فرد
مبتال شــود .دوم؛ عالئمی همچون اســهال آبکی شــدید بهدلیل
دفع آب زیاد منجر به کاهش حجم مایعات بدنی شــده و گاهی
فرد را تا مرز مرگ میکشــاند .به گفته این کارشــناس بهداشــت
عمومی؛ عامل بیماری باکتری اســت که سرایتپذیری باالیی از
فرد آلوده دارد و راه انتقال بیماری نیز دست ،مدفوع و آب آلوده
اســت .او با بیان اینکه در اســتان سلیمانیه عراق تعداد مبتالیان
بشدت زیاد شده است ،میگوید :هم اینک در این استان وضعیت
اضطراری اعالم کردهاند و بهدلیل هم مرز بودن استان سلیمانیه
با اســتانهای غربــی ایران احتمــال افزایش آلودگی زیاد اســت.
مهمترین اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به وبا اطمینان
از بهداشت آب و مواد غذایی است ،بویژه افرادی که به روستاها و
شهرها سفر میکنند حتماًاز بهداشت آب مصرفیشان اطمینان
حاصل کنند و در صورت نیاز از آب معدنی استفاده شود .عالوهبر
این شــهروندان بویژه کســانی که از ســرویس بهداشــتی عمومی
استفاده میکنند حتماً دستهایشان را با آب و صابون به مدت
 30ثانیه شستوشو دهند.
او همچنیــن به بیماران مبتال به وبا با عالئم گوارشــی شــدید
توصیــه میکند که از خوددرمانی پرهیز کنند و کــم آبی بدن را با
مصرف آب جبران کنند تا بدنشــان دهیدراته نشــود .همچنین
افراد دارای بیماری زمینهای ،کودکان و سالمندان در صورت بروز
این عالئم حتماً به پزشــک مراجعه کنند که بر اساس وضعیت
بیماری او آر اس تراپی میشوند.
مهــری بــا تأکید بر اینکه آنتــی بیوتیک باید با تجویز پزشــک
مصــرف شــود ،میگوید :هر چنــد داروی درمان وبا در دســترس
اســت اما نگرانیها بهدلیل افزایش شــدت بیماری بین افراد در
معــرض خطر اســت ،افــراد درگیر اســهال آبکی حتماً بــه مراکز
بهداشــتی و درمانی نزدیک محل ســکونت خــود مراجعه کنند.
پزشــکان و مراقبین ســامت و کارشناسان بهداشــت و درمان در
مراکزبهداشتینمونهگیریمیکنند.
این اپیدمیولوژیســت در پایــان تأکید میکند کــه وبا ،بیماری
نگرانکنندهای اســت؛ البته برای کســانی که بهداشــت آب و غذا
ت را انگلزدایی نمیکنند و
را رعایــت نمیکنند ،میوه و ســبزیجا 
دستهای خود را نمیشویند.

مهم این اســت که تا چه انــدازه بتوانند
درســت از اعتباراتشان استفاده کنند و
چــه میزان دولت بتواند این اعتبارات را
افزایش دهد .در حوزه پیشــگیری اولیه،
اصلیتریــن ســازمان ،وزارت آموزش و
پرورش است ،زیرا با حجم باالی دانش
آموزانــی کــه تحت پوشــش آمــوزش و
پرورش هســتند ،برنامههای پیشگیری
از اعتیــاد ،در ســطح خیلــی خوبــی
میتواند هدایت کننده باشد .متأسفانه
ضعــف آموزشهــای پیشــگیری از
اعتیــاد در مــدارس کشــور وجــود دارد،
اگر از دانشآموزان در ســطوح مختلف
تحصیلی سؤال کنید که چند نفر از شما
در حــوزه اعتیــاد آمــوزش دیدهایــد ،در
پاسخ جواب میدهند که هیچ آموزش
خاصی ندیدهایم.
او در ادامه به دستگاههایی که میتوانند
اقدامــات پیشــگیرانه مفیــدی داشــته
باشند نیز اشاره کرده و میافزاید :صدا
و ســیما از جملــه دســتگاههایی اســت
که وظیفــه آموزشهای عمومی مردم
را بــه عهــده دارنــد ،ایــن ســازمان باید
عــوارض مصــرف مــواد مخــدر و انواع

آن را در ســطوح مختلــف علمــی بــه
مردم آموزش دهد .همچنین ضروری
اســت کارگاههــای مختلــف علمــی
درمحلهــای مختلــف توســط وزارت
علوم و شــورای اجتماعی وزارت کشور
بــه عنوان متصدی و متولــی امر برگزار
شود.
ایــن کارشــناس اعتیــاد بــه حــوزه
درمــان و اهمیــت آن در کاهــش آمــار
مصرفکننــدگان مــواد مخدر در کشــور
نیــز اشــاره کــرده و بیــان مــیدارد :اگــر
برنامههــای پیشــگیری و درمــان خیلی
خــوب کار کننــد ،اما دسترســی بــه مواد
خیلــی آســان باشــد ،کار خیلی ســخت
پیــش مــیرود .هرچند در حــال حاضر
به نســبت شــش مــاه قبل قیمــت مواد
افزایــش پیدا کــرده امــا بازهــم چندان
قیمــت باالیــی ندارد و دسترســی به آن
خیلــی آســان اســت .بــا وجــود فضــای
مجازی ،شبکهای شدن سیستم قاچاق
باعــث شــده دسترســیها آســانتر از
گذشــته شــود.وی در ادامــه عنــوان
میکنــد :بحث اقتصــاد مــواد مخدر در
این آســیب اجتماعی هم خیلی دخیل

است .رقمی در حدود  170هزار میلیارد
تومان در سال به کشور ضربه میزند به
تعبیری دیگر روزانه  500میلیارد تومان
واقعــاً مدیرانــی که در کشــور از  8صبح
تا ســاعات عصــر در ادارات حــوزه مواد
مخدر کار میکنند ،چقدر توانســتهاند از
این رقم بکاهند؟
ëëراههــای جلوگیــری از کاهــش ســن
مصرف
یکــی از اهدافی که بایــد در حوزه مبارزه
بــا مــواد مخــدر پیگیــری کــرد ،کاهــش
نیافتن ســن اعتیــاد اســت .صفاتیان با
تأکیــد بــر اینکــه همــان برنامههایی که
بــرای کاهش آمار اعتیاد در پیش گرفته
میشــوند میتواننــد در پیشــگیری از
پایین آمدن سن اعتیاد هم مؤثر باشند،
توضیح میدهد :مواد مخدر سیستمی
دینامیک ،پویا و در حال حرکت اســت،
هــر روز هم بــا پیشــرفتهای تکنولوژی
و پدیــدار شــدن مواد مخــدر جدید بیم
آن میرود که ســن مصرف کاهش پیدا
کند ،البته پایین آمدن ســن اعتیاد فقط
در کشــور ما اتفاق نیفتاده ،گزارشهای
سازمان ملل نشان میدهد که در دیگر
کشــورهای دنیــا هم ســن اعتیــاد پایین
آمده است ،اما در کشور ما بیشتر باید به
هشدارها توجه شود.
ایــن کارشــناس حــوزه اعتیــاد بــا بیــان
اینکــه در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخدر
گروههایــی داریــم کــه آســیبپذیرتر از
سایرین هســتند ،میگوید :خانوادههای
طــاق ،افــرادی کــه وضعیــت
اقتصــادی و اجتماعــی خوبــی ندارنــد
یــا بیسرپرســتها بیشــتر در معــرض
آســیبها و ناهنجاریهــای اجتماعــی
قــرار دارنــد و نیازمنــد برنامهریزیهای
خیلــی قوی تر و منســجمتری هســتند.
در دنیــا الگوهای زیادی بــرای مبارزه با
اعتیــاد بویژه در زمینه پیشــگیری وجود
دارد ،در گروههــای آســیبپذیر کــه بــا
سرعت بیشتری سمت تجاهر میروند
و در طول سال چند صد میلیارد تومان
بــرای این افــراد هزینه میشــود ،باید از
الگوهــای جدیــد و برنامههــای جدیــد
استفاده کرد تا نفوذ اعتیاد در گروههای
آسیبپذیر کمتر شود.

واکنش وزیر علوم به تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲

شیوه برگزاری آزمون سراسری را باید یکسال زودتر ابالغ کنیم

گــروه اجتماعی /وزیر علوم با تأکید بــر اینکه آماده اجرای
سیاســتهای جدیــد کنکــور  ۱۴۰۲هســتیم ،گفــت :اگرچه بر
اســاس قانــون بایــد یک ســال زودتــر شــیوه برگــزاری آزمون
سراســری را ابــاغ و اعالم کنیم اما با کمــی انعطافپذیری و
آمادگی سعی میکنیم سیاستها را اجرایی کنیم.
محمدعلــی زلفیگل در حاشــیه بازدید از حــوزه امتحانی
داوطلبــان کنکــور  ۱۴۰۱اظهار کرد :وزارت علــوم درمورد کنکور
 ۱۴۰۲منتظر تصمیم شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت .ما
فقط مجری برگزاری آزمون سراسری هستیم و سیاستگذاری
توسط مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی
انجام میشود .ما نمیتوانیم برای این دو نهاد تعیین تکلیف
کنیــم و فقــط مجــری هســتیم.وزیر علــوم در خصــوص کــم
بودن زمان برای تغییر شــیوه اجرای کنکور  ۱۴۰۲گفت :اگرچه
براســاس قانــون باید یک ســال زودتر شــیوه برگــزاری آزمون
سراســری را ابــاغ و اعــام کنیم اما با کمــی انعطافپذیری و
آمادگی سعی میکنیم سیاستها را اجرایی کنیم.
زلفــیگل بــه حــذف دروس عمومــی در کنکــور  ۱۴۰۲در
صــورت ابالغ مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی از ســوی
رئیسجمهور و حذف درس زبان فارســی علیرغم تأکیدات
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر پاسداشت زبان فارسی
اشــاره کرد و گفت :مراجع سیاســتگذاری برای کنکور شــورای
عالــی انقــاب فرهنگی و مجلس شــورای اســامی هســتند،
وزارت علوم هم اگر نظر کارشناســی داشــته باشــد،در صحن
علنــی جلســه شــورا ارائه میدهــد .ما اجــازه تعییــن تکلیف
نداریــم .وی در پایــان اظهــار کرد :در دســتور جلســه شــورای
ســنجش و پذیــرش دانشــجو که هفتــه اخیــر در وزارت علوم
برگزار شد ،تغییرات برخی زیرگروهها مشخص شد ،اما مقرر
شــد کنکور ســال آینده در صورتی که مصوبه جدیدی نداشته
باشیم براساس شیوه فعلی برگزار شود.
اینها در حالی است که این روزها کنکور سال  1401در حال
برگزاری اســت و طبق اعالم ســازمان سنجش آموزش کشور،
نتایج اولیه آزمون سراسری سال  ۱۴۰۱اواسط مرداد ماه جاری
روی سایت این سازمان قرار میگیرد .وی همچنین اعالم کرد
که نتایج نهایی کنکور هفته آخر شــهریور ماه روی سایت این
سازمان منتشر میشود.
ëëاعــام زمان ابــاغ مصوبه کنکوری شــورای عالــی انقالب
فرهنگی
اما در حالی مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی
اعتراضهایــی را بــه همــراه داشــت کــه حــاال وزیر علــوم نیز
میگویــد ابــاغ آن بایــد زودتــر صــورت میگرفــت کــه دبیــر
ســتاد علــم و فنــاوری شــورای عالی انقــاب فرهنگــی اعالم
کرد :براســاس اعالم سازمان ســنجش فرصت ابالغ مصوبه
کنکوری شــورا در خصوص تأثیر ســوابق تحصیلــی در آزمون
سراســری تا  ۱۵تیرماه تعیین شده و امیدواریم رئیسجمهور
تا قبل از این زمان ،این مصوبه را ابالغ کند.
منصور کبگانیان با اشاره به لحاظ کردن سوابق تحصیلی

علیرضا صوت اکبر  /ایران

رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
ایــران رتبــه اول اهدای عضــو در منطقه خاورمیانــه و رتبه  ۳۶در دنیا اســت و
اکنون  ۶۵هزار بیمار پیوند عضو شدهاند.
امیرحســام علیرضایی افزود ۹۲۵ :مورد اهدای عضو در ســال گذشته در کشور
انجام شــده و اکنون  ۲۵هزار بیمار در لیســت پیوند اعضا قرار دارند و میانگین
روزانــه  ۷تــا  ۱۰بیمــار نیازمند عضــو فوت میکنند.به گــزارش ایرنــا ،وی اظهار
داشت :ساالنه  ۳هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رخ میدهد ،از این تعداد
تنها هزار مرگ مغزی به اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای  ۲هزار بیمار مرگ
مغزی به خاک سپرده میشود .چنانچه از هر بیمار مرگ مغزی  ۳عضو اهدا
شــود ،حدود  ۶هزار عضو قابل پیوند به اهدا میرســد .علیرضایی تصریح کرد:
رضایت دادن خانوادهها برای اهدای عضو عزیزشــان ایثار محسوب میشود و
هر عضو اهدایی ،یک زندگی را نجات میبخشــد .به گفته این مقام مسئول در
وزارت بهداشت ،اعمال جراحی پیوند عضو در کشور بهخوبی انجام میشود در
این زمینه صرفهجویی مالی خوبی داشتهایم چرا که بیماران برای پیوند عضو
به سایر کشورها نرفتهاند .واحدهای شناسایی و فراهمآوری اعضای دانشگاهها
باید پویاتر از همیشه کار کنند تا هیچ عضوی از دست نرود.

اخبـــــــــار

اولین تجربه دو روز متوالی بدون فوتی کرونا در ایران ثبت شد
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گزارش «ایران» ازآسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی «اعتیاد» به کشور

مردم سالی یک بار واکسن کرونا را تزریق کنند

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :توصیه میشود سالی یک بار
واکسیناسیون کرونا انجام شود و با توجه به اینکه هنوز خطر کرونا در دنیا از بین
نرفته اســت ،توصیه میکنیم کســانی که شــش ماه از تزریق آخرشان گذشته،
یــک نوبــت تزریــق انجــام دهند.بهــرام عیناللهی وزیــر بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت :یکی
از بزرگترین موفقیتهای ایران در زمینه کرونا بوده است ،چرا که واکسیناسیون
در حجم وســیع و در زمان کوتاه انجام شــد .ما از واکسنهای مؤثر هم استفاده
کرده و از شهریور  1400واکسن را با حجم زیاد وارد کردیم و تا امروز  150میلیون
دوز واکســن وارد کــرده ایم ،البته از دی ماه  1400ورود واکســن متوقف و تولید
داخلی انجام شد .ما در  6مرکز تولید واکسن داشتیم.وی تأکید کرد :این حجم
زیاد باعث شد ایمنی مردم باال برود و در اجالسی که در ژنو داشتیم جزو چند
کشور موفق در کنترل بیماری کرونا بودیم و با توجه به اینکه در خرداد کالً رقم
مرگ ناشــی از کرونا تک رقمی بود در ســتاد کرونا به این نتیجه رسیدیم که در
فضای باز اســتفاده از ماســک الزامی نیســت ولی در جاهایی که بســته است و
تهویه ندارد  ،بویژه در وسایل نقلیه عمومی باید استفاده شود.
عیناللهــی گفت :بیمــاری کرونا به طور کلــی از بین نمــیرود و مثل آنفلوانزا
میشــود .بعــد از مرحله همهگیــری به مرحله آندمی و تکگیری میرســد .از
اینرو توصیه میشود سالی یک بار واکسیناسیون انجام شود و با توجه به اینکه
هنوز خطر کرونا در دنیا از بین نرفته اســت ،توصیه میکنیم کســانی که  6ماه
از تزریق آخرشــان گذشــته ،یک نوبت تزریق انجام دهند و در سالهای بعد با
توجه به شرایط بینالمللی این واکسن را در اختیار داروخانهها قرار میدهیم.
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی درباره شــیوع وبا در کشــور نیز اعالم
کرد :از بیماری وبا هنوز آمار قابل توجهی نداریم و  40مورد گزارش شــده و در
مناطق مرزی این خطر وجود دارد  .سعی داریم کنترل کنیم ،اما مهم است که
توشوی خوب سبزیجات را مد نظر قرار دهیم ،چون وبا از این راه منتقل
شس 
میشود .عیناللهی همچنین با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای مقابله
با حفرههای شبکه توزیع دارو در کشور گفت :طبق قانون با مافیای دارو برخورد
میکنیم.وی درخصوص سخنانی درباره فساد در شبکه تأمین دارو که مطرح
شده است نیز اظهار داشت :وزارت بهداشت یکی از اولویتهای خود را تأمین
دارو قرار داده و در خود سازمان غذا و دارو تغییرات زیادی صورت گرفته است.
اکنون در مرحلهای هســتیم که منتظریم بیمهها آمادگی پیدا کنند و از این رو
یکی از برنامههای دولت تقویت بیمههاســت .ما برای اولین بار بیشــتر مردم
را بیمــه کردیــم و  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار نفر بیمه شــدند .عیناللهی با تأکید بر
اینکه تعداد بســیار کمی هســتند که بیمه ندارند ،گفت :افرادی که وســع مالی
خوبــی دارند را نمیتوانیم بیمه کنیم اما کســانی که در ســه دهــک پایین قرار
دارنــد ،با کد ملی میتوانند خدمات بیمه دریافت کنند .وزیر بهداشــت تأکید
کرد :همزمان با تقویت بیمهها باید بتوانند پوشش دارویی را ایجاد کنند .اکنون
ســامانه تی تک هم تقویت شــده و کنترل دارو را انجام میدهد .وی از نظارت
وســیع در این زمینه خبر داد و گفت :در شــرکتهای توزیعکننده و داروخانهها
این نظــارت وجود دارد.عیناللهی همچنین درخصــوص برخورد و مقابله با
شبکه مافیای دارو گفت :طبق قانون با این شبکه برخورد خواهد شد.

http://irannewspaper.ir

برای دانشآموزانی که در ســایر رشــته گروههایی غیر از آنچه
که از مقطع دبیرســتان فارغالتحصیل شــدهاند ،توضیح داد:
در اذهان عمومی نســبت به ســوابق تحصیلی ســوءتفاهمی
وجــود دارد و برخیها بر این تصور هســتند کــه نمرهای که در
دوران دبیرستان کسب میکنند ،همان سوابق تحصیلی آنها
اســت .در حالی که ســوابق تحصیلی همان امتحانات نهایی
عادالنهای اســت که در آن یک داوطلب روستایی با داوطلب
شــهری تفاوتی نــدارد و منظور همــان آزمونهای تشــریحی
اســت.وی ادامــه داد :در نظــر گرفتن ســوابق تحصیلی برای
پذیرش در آزمون سراسری از سال  ۱۴۰۲تنها پایه دوازدهم را
شامل میشــود چون دانشآموزان پایه یازدهم آمادگی الزم
را ندارند ضمن آنکه سهم سوابق تحصیلی  ۴۰درصد است
و در ســال بعد ( )۱۴۰۳ســوابق پایه یازدهم نیز مشــمول این
قانون خواهد شــد .کبگانیان با بیان اینکه پس از پایان آزمون
سراســری ســالجاری بیشــتر با مردم صحبــت خواهیم کرد،
ادامه داد :بهتدریج در هر ســال دانشآموزان پایه پایینتر به
این قانون (تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری) اضافه
خواهنــد شــد و در نهایــت بعد از گذشــت چند ســال ،مبنای
عمل ،ســوابق تحصیلی  ۳ســال پایانی تحصیل دبیرستان با
 ۶۰درصد تأثیر خواهد شــد.دبیر ســتاد علم و فناوری شورای
عالــی انقــاب فرهنگی بــا بیان اینکــه در این زمینه یکســری
اســتثناهایی از جمله برای دانشآموزان مشغول به تحصیل
در هنرستانها و یا رشتههای هنری هم وجود دارد ،اظهار کرد:
همه این موارد در اصالحیه آخری که در صحن شورای عالی
انقالب فرهنگی به تصویب رسیده ،لحاظ شده است و توسط
ریاست جمهوری ابالغ خواهد شد .در این اصالحیه اختیاراتی
به شورای سنجش و پذیرش داده شده مبنی بر این که اگر نیاز
بــه تدوین آییننامهای بــرای هر کدام از گروههــای داوطلبان
آزمون سراســری در زمینه ایجاد سوابق تحصیلی وجود دارد،
در این زمینــه اقدام کنند.کبگانیان ادامــه داد :دانشآموزانی
کــه در مهر ماه ســالجاری وارد ســال آخر دبیرســتان شــوند،
توجه داشــته باشــند که در آزمون سراسری ،سوابق تحصیلی
آنهــا لحاظ خواهد شــد و برای افــرادی که از دوره دبیرســتان
فارغالتحصیــل شــده باشــند ،بــرای ایجاد ســابقه تحصیلی،
آییننامهای تدوین شــده که ســوابق تحصیلی نیــز برای آنها
لحاظ شود.

