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اخبار کوتاه

مشاهدات یک داوطلب کنکور دکتری

تعلیق یک هفتهای اجرای طرح ترافیک در شهر تهران

پیشنهاد ستاد استانی مقابله با کرونای تهران امروز در جلسه روسای کمیتههای
ســتاد ملی مقابله با کرونا مطرح و مقرر شد اجرای طرح ترافیک در شهر تهران
به مدت یک هفته تعلیق شــود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،پس از چند
هفته اختالف نظر درباره اجرا یا لغو طرح ترافیک در پایتخت ،سرانجام امروز در
جلسه روسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا ،پیشنهاد ستاد استانی مقابله
با کرونای تهران از ســوی کمیته اجتماعی مبنی بر تعلیق اجرای طرح ترافیک
در پایتخت مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.بر این اساس با موافقت روسای
کمیتههای ســتاد ملی مقابله با کرونا به ویژه حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی رئیس جمهور ،با پیشنهاد ستاد استانی مقابله با کرونای تهران ،مقرر شد
که اجرای طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته تعلیق شود.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه  ۲میلیونی ویژه کرونا
به رانندگان تاکسی

معاون عمران و توســعه امور شــهری و روستایی وزیر کشــور و رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور از ارائه  ۱۴هزار تسهیالت  ۲۰میلیون ریالی ویژه
کرونا به رانندگان ناوگان تاکســیرانی شهری کشــور خبر داد .به گزارش ایسنا،
مهــدی جمالی نژاد با بیان خبر فوق اظهار کرد :بدنبال شــیوع ویروس کرونا بر
اساس اعالم وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی؛ رانندگان ناوگان حمل
و نقل عمومی شــهری جزو شاغلینی هســتند که شدیدا ً در معرض ابتال به این
بیماری هستند و از اینرو با تصمیمات اتخاذ شده ،رانندگان این ناوگان در اولویت
کمکهای حمایتی و معیشــتی قرار گرفتند.وی افزود :در این راستا با همکاری
بنیاد علوی و عاملیت بانک ســینا ،تســهیالت قرض الحسنه با کارمزد  ۴درصد
جهت برخورداری  ۵۰هزار راننده تاکســی آســیب دیده در این بحران در نظر
گرفتهایم.جمالی نژاد در ادامه گفت :به این منظور متناسب با هر شهر سهمیهای
مشخص تا از ســوی سازمانهای تاکســیرانی در اختیار افراد آسیب دیده و یا
خانوادههایی که اعضای آنها بر اثر کرونا فوت شده اند ،قرار گیرد .وی اضافه کرد:
تا کنون  ۱۴هزار راننده تاکسی فرآیند دریافت وام خود را انجام داده و در حال
شناســایی و معرفی به بانکها هستند و بقیه فرایند استفاده از تسهیالت نیز در
حال اجراست.رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به اعطای
تسهیالت  ۶میلیون تومانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از طریق ثبت نام
در سامانه ویژه این موضوع اشاره کرد و گفت :بر اساس اعالم وزارتخانه مذکور از
بین مشاغل مختلف ،حوزه حمل و نقل عمومی بیشترین مراجعه و درخواست را
داشته اند که مراحل اداری آن از طریق سامانه کارا در حال اجراست.به گزارش
روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،رئیس سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور درباره آخرین آمار ابتالی رانندگان تاکسیهای درون شهری
به کرونا گفت :براساس آخرین آمار ارسالی شهرداریها  ۴۹۳راننده به این بیماری
مبتال و متاسفانه  ۴۳نفر از آنان فوت کردهاند.

بوستان قائم(عج) ،اولین بوستان پیشنهادی شمال تهران
برای بانوان

بوستان قائم(عج) ،در راستای تحقق شعار «تهران ،شهری برای همه» به عنوان
اولین بوستان اختصاصی ویژه بانوان در شمال تهران ،به اداره کل بانوان شهرداری
تهران پیشــنهاد شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید عباس
ســجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری این منطقه با اعالم خبر
فوق اظهار داشــت :احداث بوستان ویژه بانوان با توجه ویژه شهردار منطقه یک
به حوزه بانوان وتاکید ایشــان مبنی بر ایجاد فضای مناســب و اختصاصی برای
آنها ،در دســتور کار مدیران شــهری این منطقه قرار گرفت و بوستان قائم(عج)
واقع در ناحیه ده به عنوان بوســتان پیشنهادی اداره بانوان منطقه یک به اداره
کل بانوان شــهرداری تهران معرفی شد .وی گفت :طی بررسیهای انجام شده و
بازدیدهای بعمل آمده از بوستانهای موجود در سطح نواحی مختلف با توجه به
مالکهای مورد نظر جهت انتخاب محل احداث بوســتان بانوان از جمله اشراف
نبودن ملکهای اطراف نســبت به بوستان ،دسترسی آسان ،وسعت ،امنیت و ....
ضمن جلسات مشترک با شهردار ناحیه ده ،بوستان قائم (عج) واقع در ارتفاعات
شــهرک قائم(عج) پیشــنهاد و مورد بازدید معاونین و مدیران اداره کل بانوان
شهرداری تهران قرار گرفت.

تشکلهای شاهد پل ارتباطی بین بنیاد شهید
و جامعه ایثارگری هستند

معاونرئیس جمهور ورئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت :تشــکلهای
ایثارگری پل ارتباطی بین بنیاد شــهید و ایثارگران و جامعه ایثارگری هستند.
به گزارش ایرنا  ،ســعید اوحدی در دیدار با کمیسیونهای تخصصی تشکلهای
شاهد و ایثارگری کل کشور ،استفاده از ظرفیت این تشکلها را برای بنیاد شهید
و ایثارگران توفیق دانســت و گفت :اعتقاد من این است که اگر هم بنیاد شهید
و امور ایثارگران قدر و جایگاه تشــکلها را بداند و هم خود تشکلها جایگاهشان
را بدانند ،تشــکلها به یک ســرمایه و ظرفیت عظیم برای بنیاد تبدیل خواهند
شــد.وی با بیان اینکه همه پدیدههای عالم یک ظاهر و یک باطن دارند ،اضافه
کرد :تشــکلها هم خیلی از این قاعده مستثنی نیستند و یک ظاهر و یک باطن
دارند .تشکلهایی که در حوزه جامعه مقدس ایثارگری هستند ،در ظاهر همان
تشــکلها هستند ،اما باطنشــان کام ً
ال متفاوت با دیگر تشــکلها است؛ با این
رویکرد تشــکلهای ایثارگری ســرمایه و ظرفیت عظیمی هستند زیرا مخاطب
ما جامعه ایثارگری ،جانبازان و فرزندان شــهدا و آزادگان بزرگوار هستند.رئیس
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در ادامه ضمن اشاره به رسالت بزرگ تشکلهای
ایثارگــری گفت :این تشــکلها یک وظیفه و مأموریت ذاتی نســبت به خود و
خانواده خود یعنی ایثارگران دارند و یک وظیفه هم نســبت به توســعه و ترویج
فرهنگ ایثار ،زیرا شهدا رفتند که از ارزشهای نظام دفاع کنند.اوحدی در ادامه
از تشــکلهای ایثارگری به عنوان پل ارتباطی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران
بــا جامعه ایثارگری و کل جامعه یاد کرد و افزود :اگر به این پل اعتقاد داشــته
باشــیم ،باید برای نگهداری و استفاده از آن ،جبران آسیبهای وارد شده به آن
و پشــتیبانی از آن فکر و برنامهریزی داشته باشیم و آن را زنده ،شاداب و فعال
نگهداریم.

مرتع مالر متعلق به دولت است و اجازه هیچگونه تغییر
و تبدیل در آن نخواهیم داد

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها گفت :مرتع مالر ملی است و برای
همیشه هم ملی خواهد ماند .بهمن افراسیابی در گفتوگو با ایلنا در مورد ماجرای
وقف بخشــی از کوه دماوند گفت :دماوند وقف پذیر نیست ،دماوند شاخصترین
نقطه جفرافیایی کشور و جزو منابع ملی است و مالکیت آن نیز متعلق به دولت
جمهوری اســامی است .ما نه تنها با اوقاف بلکه با بعضی از دستگاههای دولتی
و مردم به لحاظ مالکیتی تداخل و مشــکل داریم ،اما برای حل مشــکل و رفع
تداخل راهکارهای قانونی وجود دارد و بر اســاس مســتندات قانونی و فنی و با
بازدید میدانی و هم با تفســیر عکسهای هوایی و ســایر مســتندات اختالفات
بررســی و رفع تداخل میشــود .وی ادامه داد :با ســازمان اوقاف طی دو سال
گذشــته صدها اختالف جزیی و کلی در قالب کمیســیون مشترک حل شده و
انشاهلل در آینده نزدیک مشکل مالر هم حل خواهد شد .دو پالک  ٦٨و  ٦٩اصلی
از بخش  ٧ثبت الریجان مشــهور به مرتع مالر در مورخه  ١٣٤٨/١٠/٢٠توسط
اداره کل مازندران (ســاری) اعالم ملــی و در تاریخ  ١٣٨٠/٣٠/٢٧با رای قاضی
کمیســیون ماده واحده مالکیت قطعی آن بنام دولت تثبت میگردد.افراسیابی
ادامه داد :بنابرین پالکات مذکور ملی و متعلق به دولت است و اجازه هیچگونه
تغییر و تبدیل در آن نخواهیم داد ،اداره ثبت شهرســتان آمل در درخواســت
اداره منابع طبیعی جهت کاداســتر پالکات فوق اعالم داشته ،اراضی فوق وقف
اعالم گردیده و بنام اوقاف ســند صادر شده اســت.وی افزود :پالکات فوق هر
چند ملی اســت و اجازه هیچگونه اقدام به دستگاهی و یا افرادی نخواهیم داد،
اما با ســازمان اوقاف هماهنگی کردیم تا در اولین کارگروه مشترک مطرح و بر
اساس مستندات قانونی بررسی و رفع اختالف کنیم.افراسیابی گفت :باید عرض
کنم اختالفات بزرگتر از این هم بوده که قبل از رســانهای شــدن حل گردیده
است .مسووالن فعلی سازمان اوقاف بسیار همراه و دلسوز منابع طبیعی هستند
و در آینده بســیار نزدیک نتیجه کارگروه را خدمت ملت عزیز کشورمان عرض
خواهیم کرد.وی در پایان گفت :شــایان ذکر است کلیه پالکات هم جوار که در
ضلع شرقی دماوند واقع گردیده در اولویت اول طی دو یا سه هفته آینده و سایر
پالکات متصل به دماوند که خارج از محدوده استان مازندران است تا پایان سال
کاداستر خواهیم کرد تا دماوند برای همیشه از هر آسیبی در امان باشد .مجددا
جهت اطمینان خاطر هر چند اراضی مورد بحث تا قله دماوند فاصله زیادی دارد،
اعالم میکنیم که مرتع مالر ملی است و برای همیشه هم ملی خواهد ماند.

در کنکور کرونایی چه گذشت؟!
موسیحسنوند

ماشین که جلوی درب حوزه امتحانی خاموش
شــد ،فکر کردم امروز باید روی شانس باشم
که با همه مشــکالت ،این ماشــین به شکل
غیرقابل باوری تا اینجا من را رسانده است .اما
تعداد این شــانسها با شکل برگزاری کنکور
و پروتکلهای وزارت علوم/بهداشــت باید به
شــکل عجیبی باال میرفت .خصوصا که بعد
از پایان آزمون در سایتهای خبری دیدم که
مقامــات وزارت علوم بــه بازدید از محلهای
مختلف برگزاری آزمون پرداختهاند و عکسها
هم نشــان میداد که ظاهرا همه چیز خیلی
مرتب است .اما در این گزارش تالش میکنم
یک چهره کادرزدایی شده از کنکور دکتری را
برای شما به تصویر بکشم .البته این گزارش،
نفــی زحمــات کادر برگزاری نیســت .بلکه
یادآور نقایصی اســت کــه در هر مجموعهای
اتفاق میافتد .پس با گزارش «مردم ساالری
آنالین» از تجربه بیواســطه یــک داوطلب
کنکور دکتری ،همراه باشید.
محل برگــزاری «کنکور دکتری» خیلی پرت
نبود .داخــل بزرگراه خــرازی تابلوی بزرگ
«دانشــگاه علــوم انتظامی امیــن» ،از همان
دورهــا خودنمایــی میکرد .به دانشــگاه که
رســیدم ،جای پارک زیادی در نزدیکی درب
نمانده بود ،ولی از آنجایی که همراه داشــتم،
خیلی نگران این مســاله نشــدم .در ورودی
دانشــگاه ،تیم انتظامات با ماسک و تجهیزات
کامل به انتظار داوطلبان ایستاده بودند و البته
از بازرسی بدنی خبری نبود .ظاهرا در آخرین
لحظات دســتور رســیده بود که به گرداندن
یک حسگر امنیتی اکتفا شود .شاید به همین
دلیل هم عکسهای زیادی از داخل جلســات
کنکــور به بیرون درز کــرد .حتی آش آنقدر
شور شــد که یکی از بازیکنان استقالل اقدام
به ارســال الیو در فضای اینستاگرام کرد که
به خاطر این بیانضباطی هم محروم شــد .اما
آنچه در دانشــکده انتظامی انتظار میکشید،
سرباالییهای تمام ناشدنی تا محل دانشکده
بود .همچنان که به دلیل شــرایط ویژه کرونا
انتظــار وجود وســایل نقلیه برای رســاندن
دانشــجو به ارتفاعات هم بیهــوده بود .پس
چــارهای جز پیادهروی نمیمانــد .هنگام باال
رفتــن از آن خیابانهای صعبالعبور هم دلم
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران
به ارائه گزارشــی در خصوص وضعیت شیوع
بیمــاری در پایتخت و اقدامــات مدیریتی و
اجرایی برای کنتــرل آن پرداخت.به گزارش
ایســنا ،دکتر علیرضا زالــی در وبینار بین
المللی بررســی رونــد بالینی و تشــخیصی
اپیدمیولوژیــک کرونا در ایران و اروپا ،با ارائه
گزارشی در خصوص وضعیت کنترل اپیدمی
کوویــد ۱۹-در تهــران ،گفت :به اشــتراک
گذاشــتن تجارب و اندیشهها و ممارستهای
تیمی در این نــوع گردهماییها را به عنوان
نماد و ســنبلی از عرصه همکاری مشــترک
همگرایانه اســت.وی در ادامه ضمن تشریح
برخــی از خصوصیات جمعیتــی و اقتصادی
پایتخــت ،عنوان کــرد :باالتریــن جمعیت
کشور ،در اســتان تهران و به طور خاص در
شهر تهران است و عالوه بر قدر مطلق باالی
جمعیتی بعد از خمینی شــهر ،بهارستان و
شهر تهران باالترین چگالی تراکم جمعیتی را
به خــود اختصاص میدهد .وی با بیان اینکه
توزیع جمعیتی ،فرهنگــی و اقتصادی کامال
متفاوتی در مناطــق  ۲۲گانه پایتخت حاکم
است ،گفت :حاشیههای شهر در قسمتهای
شــرقی ،جنوبی و غربی اســتان تهران یکی
از چالشهای اســتقرار یک شبکه بهداشتی
عدالت محور هستند.
وی از وجود پدیده زیســت گاه غیررســمی
در  ۱۳تــا  ۱۷درصد از برخی مناطق شــهر
تهران خبــر داد و افزود :پدیدههایی همچون
حضور معتادین متجاهر در ســطح شــهر از
دیگر نقاط برجســته آســیبهای اجتماعی
اســت؛ طبق گزارشات بالغ بر  ۱۸هزار معتاد
متجاهر در تهران مورد شناسایی قرار گرفته
اند و یکــی از چالشهای بهداشــتی ابتدای
سال جاری ،آزاد شدن برخی از این معتادین
بود که خوشــبختانه با تالش جمعی اسکان
و غربالگــری بخــش زیــادی از آنها صورت
گرفــت .همچنیــن پدیدههایی مثــل زباله
گردی ،کودکان کار و مــواردی از این قبیل
یکی از نقاط برجســتهای است که به عنوان
آسیبهای اجتماعی کالنشــهر تهران مورد
توجه است.
وی باالترین آمار ســکونت افراد غیر ایرانی و
اتبــاع غیرمجاز فاقــد کارت اقامت را مربوط
به استان و شــهر تهران عنوان کرد و گفت:
وجود دستگاههای مختلف اجرایی در استان
هم شرایط را سختتر میکند.به گفته زالی،
بالغ بر  ۲۵دستگاه اجرایی به نوعی مستقیم
رئیس دبیرخانه شــورای عالی بیمه سالمت،
درباره شــرایط قائل شــدن پوشش بیمه ای
برای دو داروی کمک کننده به درمان کرونا و
واکسن آنفلوآنزا توضیح داد.دکتر سید سجاد
رضــوی در گفتوگو با ایســنا ،درباره فرایند
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتــن داروهای
رمدسیویر و فاویپیراویر که در درمان بیماری
کووید ۱۹موثر هســتند ،گفت :هنوز این دو

بیشتر به حال دانشجویان نظامی که احتماال
هر روز در این پستی بلندیها تنبیه میشوند
میســوخت .ولی به هر حال روی برگه ورود
به جلسه ،اســم جایی نوشته شده بود که در
باالترین نقطه این دانشگاه نظامی قرار داشت
و هر چه زودتر باید میرسیدم.
به ساختمان که رســیدم ده-دوازده نفر دور
و بر ســاختمان نفس تازه میکردند .لیست
شمارههای داوطلبی نشان میداد تعداد کمی
اینجا آزمون خواهنــد داد .اما چیزی که در
همه زمان رسیدن به ساختمان محل آزمون
ذهنم را درگیر کرده بود ،چرایی مقاومت در
برابر برگزاری آزمون در فضای باز (با حداکثر
یک ســقف موقت) بود .به هر حال وســعت
فضای باز در دانشگاههای کشور ،بسیار بیشتر
از فضای بســته و ســاختمانی اســت .شاید
هم مســائل دیگری در بین اســت که اجازه
برگزاری در فضای باز را نخواهد داد.
امتحان راس ســاعت  8:30برگزار شد .البته
این «راس ســاعت» را مراقب جلســه بعد از
خرابیهــای مکرر سیســتم صوتی و کالفگی
بیش از حد گفت .ساعت هم روبروی من نبود
کــه زمان را ببینم .باز به دلیل کرونا ســاعت
هم به دســت نبســته بودم و ناچار پذیرفتم

که «راس ساعت» شروع شده است .هر چند
که امتحان بنا بود ســاعت  8:00صبح برگزار
شــود ،ولی باز به دالیلی کــه بر هیچکس (از
جمله نگارنده) روشــن نیست ،نیم ساعت به
زمان حضور در یــک محیط خطرناک افزوده
شــد .البته باز در حین برگزاری آزمون به این
فکر کردم ایــن فضا که خطرناکتر از متروی
تهران نیســت! اینجا اگر از هر طرف بیش از
یک متر از دیگــران فاصله داریم داخل مترو
احتماال این فاصله به صفر میل پیدا میکند.
طفلک مردمی که ناگزیر از مقاومت مسئوالن
شهری و دولتی ،مجبور به حضور همه جانبه
در خیابانها هســتند و ماشااهلل شهرداری که
تا دیــروز طرح ترافیک را هم تعطیل نکرده و
مشغول سنجش مقاومت مردم بود.
خوشبختانه در حین جلسه متوجه شدیم که
گرفتن اثر انگشــت (که یکی از موارد حیاتی
کنکور به شمار میآمد و حیثیت کنکور بدون
حضور آن استامپهای رنگ و رو رفته ،لکهدار
میشــد) هم کان لم یکن شــده و دیگر الزم
نیســت مثل حاضران در نهضت سوادآموزی
پــای برگههایمان را انگشــت بزنیم .البته هر
چه تالش کردیم از سنجاق کردن کارت روی
ســینه (که باز از رسوم باستانی کنکور است)

عدول نکردنــد .به هر حال آخــر هم معلوم
نشد که صاحبان کارتها از روی صورتهای
ماسک دار چطور شناسایی شدند .ولی هر چه
که بود کارت باید روی سینه سنجاق میشد.
در این میان حضور افرادی با روپوش ســفید
که هر از گاهی به ســالن نیمه خالی ما ســر
میزدند ،از جمله چیزهایی بود که امید فراوانی
به محیط تزریق میکرد .البته مراقبان جلسه
هم همه ماســک داشتند و هر از گاهی اشاره
که میکردم ،یادشــان میافتاد که به بعضی
داوطلبان بدون ماســک ،تذکر دهند .البته در
نهایت داوطلبان قهرمان که ماسکهایشــان،
فضای حیاتی چانه و گلو را میپوشاند ،وقعی
به تذکرات ننهاده و با همان شــکل و شمایل
آزمون را به پایان رساندند.
دیگر اینکه تغذیه اهدایی ســازمان سنجش،
هنگام برگــزاری کنکور یکــی از اصلیترین
انگیزههای داوطلبان برای حضور در سر جلسه
اســت .و اال چه کســی حاضر است ساعت 8
صبح ،خشک و خالی در یک فضای پراسترس
حضور پیدا کند! گاهی هم به این فکر میکنم
که اگر سازمان سنجش از چیزهای متنوعتری
مثل سیبزمینی سرخکرده استفاده میکرد،
احتماال تعداد داوطلبان ثابت ســاالنه کنکور

روزانه جمعیتی معادل یک استان وارد شهر تهران میشوند

وضعیت نگرانکننده شیوع کرونا در تهران
نانواها و سوپرمارکتداران،اصناف در معرض آسیب
و غیرمستقیم در حوزه سالمت دخالت دارند
کــه از اولویتهای روزهای ابتدایی تشــکیل
ســتاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشــهر
تهران ،ایجاد هماهنگی بین این  ۲۵دستگاه
و  ۳۴۶خرده نهاد اجرایی ،امنیتی ،انتظامی و
قانونــی بود.زالی ادامه داد :در حال حاضر در
تهــران روزانه بالغ بر  ۹۰۰هزار نفر از مترو و
یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از وســایل حمل
و نقل عمومی استفاده میکنند که جمعیتی
معادل  ۲استان است.
فرمانــده ســتاد مقابله با بیمــاری کرونا در
تهران ،از ورود روزانه بالغ بر  ۴۰۰هزار خودرو
به شهر تهران از بخش غربی استان خبر داد
و افزود :جمعیت شناور در روزهای اخیر بالغ
بر  ۱میلیون نفر گزارش شــده اســت؛ یعنی
معادل جمعیت  ۱اســتان روزها وارد شهر و
شبها از شــهر خارج میشوند.به گفته وی،
به دلیل هم جواری اســتان تهران با اســتان
قم ،البرز ،سمنان و مازندران کنترل اپیدمی
سختتر است.
زالــی تصریح کــرد :طبق منحنــی وضعیت
عمومی جهانی آمریکای شــمالی و جنوبی و
تا حدی هم کشــورهای آفریقایی و آسیایی،
که ما جزو آن هســتیم ،شیوع بیماری رو به
رشد اســت و تعداد موارد ابتال و موارد مرگ
هم سیر فزایندهای را در پیش گرفته است.
وی با اشــاره بــه منحنی سینوســی ابتالی
روزانه و مرگ و میــر در تهران ،عنوان کرد:
شهرهای کشور از لحاظ میزان ابتال ،بستری،
مرگ و میر با معدل ســازی وزارت بهداشت
از شــاخصهای مربوطه مــورد تحلیل قرار
داده است و بر اساس این شاخصها شرایط
شــهر را اعالم میکنند؛ استان و شهر تهران
در روزهای اخیر در شــرایط قرمز قرار گرفته
اســت .کرج نیز مشابه همین شرایط دارد که
کار را برای پایتخت سختتر میکند.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران،
ادامه داد :با توجه به دادههای اســفندماه ،در
هفته سوم و چهارم شیوع بیماری به اوج خود
نزدیک شد و به تدریج با اعمال تعطیلیهای
هدفمند و محدودیتها ،سیر نزولی را تجربه

کردیــم .البته مجدد در هفته ســوم وچهارم
خردادماه آمــار ابتال رو بــه افزایش گزارش
شــد.زالی از ثبت باالترین میزان مرگ و میر
در پایتخت در  ۲۸اسفندماه خبر داد و افزود:
در  ۱۱فروردیــن هم موجی از مرگ و میر را
تجربــه کردیم و اخیرا مجــددا رو به افزایش
اســت.این شــرایط در تعداد بســتریها نیز
صادق است.فرمانده ســتاد مقابله با بیماری
کرونــا در تهران اظهار کرد :تالش کردیم R
صفــر را به عنوان بحــث مهمی برای کنترل
اپیدمی مــورد توجه قرار دهیم .همچنین در
تحلیل اپیدومیولوژیها امواج بعدی از لحاظ
زمانی با کاهش ترس از بیماری همراه است.
وی در خصوص توزیع نسبی گروههای سنی
افــرادی که در تهــران از ابتدای اســفندماه
بســتری شدند ،گفت :بیشــترین گروه سنی
بســتری ،افراد بین  ۵۰تا  ۵۹ســال و گروه
دوم افــراد بین ۳۰تا  ۳۹ســال بــود ،اما در
دو هفته اخیر شــاهد افزایش بســتری گروه
سنی  ۲۰تا  ۲۹سال هستیم ۵۸ .درصد آمار
بیماران بســتری را اقایان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه از مجموعه بیمارانی که
تا  ۵مردادماه در تهران بســتری شدند۶۱ ،
درصد ترخیص شدند و تاکنون  ۷,۷درصد از
بیمــاران فوت کردهاند ،گفت ۲۱ :درصد آمار
فوتیها در گروه ســنی  ۹۰سال به باال و ۱۸
درصد در گروه ســنی ۸۰تا  ۸۹سال رخ داده
اســت .باالترین میزان فوتی بین گروه سنی
 ۷۰تا  ۷۹ســال و بعد  ۶۰تا  ۶۹ســال بوده
اســت و در گروههای ســنی پایین تر میزان
کمتری از مرگ و میر را شاهد بودیم.
به گفته فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا
در تهــرانR ،صفر برای مدتی طوالنی زیر ۱
بود و در  ۱۰فروردین ماه به  ۰,۷رسید ،اما در
روزهای اخیر ســیر صعودی پیدا کرده است.
زالی از جمــع آوری اطالعات  ۵۰هزار بیمار
ترخیصی در تهران خبر داد و افزود :باالترین
میزان ابتال در مناطق شرقی و جنوب شرقی
گزارش شــده اســت .در این مناطق شرایط
اجتماعــی ،اقتصــادی و امکاناتــی متفاوتی
نسبت به سایر مناطق مشاهده میشود.

وی ادامه داد :نانواییها در صورت عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،آسیب پذیرترین صنف
شناخته شده اند و بعد از آنها ،سوپرمارکتها
ایــن وضعیت را دارند.دکتر زالی تصریح کرد:
طبــق نظرســنجی اخیری که بــا همکاری
شــهداری تهران انجام شده ۷۳ ،درصد مردم
معتقدنــد ویــروس کرونا در تهــران ضعیف
نشــده اســت .همچنین بخش قابل توجهی
از والدین اعالم کردند در صورت بازگشــایی
مــدارس ،فرزندانشــان را بــه کالس درس
نمیفرستند.فرمانده ســتاد مقابله با بیماری
کرونا با اشــاره به اینکه طبق مطالعات بخش
قابل توجهــی از مردم از رفتن به مســاجد
در صورت بازگشــایی در زمان شیوع امتناع
میکنند ،گفت :بسیاری از افراد معتقدند در
مکانهایعمومی ،وضعیت بهداشتی مطلوب
نیســت.زالی عنوان کــرد ۵۲ :درصد مردم
موافقند پارکها ،آرایشــگاهها و مراکز تفریحی
و ورزشــی همچنان بسته بمانند که این آمار
نسبت به اســفندماه کاهش داشــته و روند
عادی ســازی را نشان میدهد .همچنین ۵۶
درصد مردم ابراز کردند به علت طوالنی شدن
اپیدمی مالحظــات را کمتر رعایت میکنند؛
که این نکته قابل توجهی اســت.وی در ادامه
در خصوص دیگر نتایج نظرسنجیهای اخیر،
تصریــح کرد :بخــش زیادی از مــردم اعالم
کردنــد درصــورت تمدیــد محدودیتها ،در
دورهمی شرکت میکنند و به سفر میروند.
شناسایی  ۲۶۷۴بیمار جدید کووید۱۹-
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۶۷۴
بیمار جدید مبتال به کرونا در  ۲۴ساعت خبر
داد و گفت :متاســفانه مجموع جان باختگان
بیماری کووید ۱۹-در کشــور به  ۱۶هزار و
 ۷۶۶نفر رســید.به گزارش ایسنا ،دکتر سیما
ســادات الری ،گفــت :از روز  9مرداد تا روز
 ۱۰مــرداد  ۱۳۹۹و بــر اســاس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۲۶۷۴ ،بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شــد که
 ۱۵۲۳نفر از آنها بســتری شــدند.وی افزود:
بر این اســاس مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به  ۳۰۴هزار و  ۲۰۴نفر رسید.الری

شرط پوشش بیمهای «رمدسیویر» و «فاویپیراویر»
دارو در کل دنیــا هــم تایید مصــرف ندارد،
برخی آن را تایید کردنــد .اگر این داروها از
ســوی معاونت درمان تایید شوند و پروتکل
تجویز رمدســیویر و فاویپیراویر ابالغ شــود،
تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

وی افزود :در ابتدا باید دستورالعمل استفاده
از این دو دارو مشخص شود و سپس میتوان
آن را برای پوشش بیمه در شورای عالی بیمه
مطرح کرد .اینکه دارو تولید داخل باشــد یا
خیر برای بیمه مطرح نیســت و تالشــمان

این اســت هــر دارویی که معاونــت درمان
دستورالعمل آن را بنویسد و برای درمان ابالغ
شود ،مورد پوشش بیمه قرار گیرد .وی درباره
ن آنفلوآنزا
قائل شدن پوشش بیمه برای واکس 
نیز تصریح کرد :معاونت درمان درخواســت

هیچگاه از یک تعدادی پایینتر نمیرفت .اما
تغذیــه کنکور دکتری خیلــی بدتر از آن بود
که بشــود اسمش را تغذیه گذاشت .ویفرهای
موزی و پرتقالی همراه با یک شیشــه آب ،که
نه توان باال بردن قند داوطلب (به عنوان یک
مساله شایع) در ساعات میانی کنکور را دارد،
نه خوردنش به ســادگی اســت و آنقدر سر و
صــدا و بریز و بپاش دارد کــه در آخر عطای
آن را بــه لقایش خواهید بخشــید .البته در
مورد خودم خوشــبختانه خانواده از قبل فکر
این مســائل را کرده بود و تغذیه مناسبی به
همراه داشتم .ولی واقعا باید تغذیه کنکور (که
االن به شــکل رفع تکلیف است) سر و شکل
مناسبی پیدا کند.
و در نهایت باید تاکید کنم که  4ســاعت کار
فکری ســنگین ،با ماســک روی صورت ،در
ســالنی که تهویه مناســبی هم ندارد ،باعث
شد که ســاعت آخر را در تنگی نفس به سر
ببرم .عالوه بر اینکه مصــرف زیاد الکل برای
ضدعفونــی کردن هر چیزی کــه اطرافم بود
باعث تشدید این معضل شده بود .مراقبان هم
از همان ســاعات اولیــه و حتی قبل از توزیع
دفترچه دوم (کنکور دکتری دو دفترچه مجزا
دارد کــه داوطلبــان به ترتیب به آن پاســخ
میدهند) گفتنــد هر کــس میخواهد برود
و در یک فضای ســورئال ،تعدادی با تحویل
پاسخنامههایشان جلسه را ترک کردند! نوبت
به من که رسید ،تعداد زیادی در سالن نمانده
بود .مراقبان بدون اینکه نزدیک شــوند ،برای
دریافت برگــه راهنمایی میکردند .بیرون که
آمدم از کمبود اکســیژن (به دلیل اســتفاده
طوالنی از ماسک) چشمانم سیاهی میرفت و
نفسم تنگ میشد .خوشبختانه فضای دانشگاه
بسیار باز و تعداد افراد بسیار کم بود و میشد
بدون ماســک راه رفت و نفس عمیق کشید.
ناخودآگاه درود فرســتادم به کادر درمان که
ساعات طوالنی با این تجهیزات کار میکنند و
شیخ اجل ،سعدی که فرمود« :م ّنت خدای
یاد ِ
را َع ّز َو َجل ،که طاعتش موجب قربت است و به
شــکر اَندرش َمزید نعمت ...هر نَفَسی که فرو
مفرح
میرودُ ،مم ِّد حیاتست و چون برمیآید ّ
ذات ...پس در هر نَفَس دو نعمت موجودست
و بر هر نعمت شکری واجب».
ادامه داد :متاســفانه در طول این  ۲۴ساعت،
 ۱۹۷بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۱۶هزار و  ۷۶۶نفر رســید.وی با بیان اینکه
خوشــبختانه تا کنون  ۲۶۳هزار و  ۵۱۹نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها
ترخیص شدهاند ،گفت ۴۰۲۱ :نفر از بیماران
مبتال بــه کووید ۱۹در وضعیت شــدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.الری با بیان
اینکــه تا روز  ۱۰مــرداد ،دو میلیون و ۴۵۶
هزار و  ۹۰۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است ،اظهار کرد :استانهای
تهران ،مازندران ،گلستان ،فارس ،آذربایجان
شرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،خراسان
رضوی ،کرمان ،خراســان شــمالی ،سمنان،
لرســتان و هرمزگان در وضعیــت قرمز قرار
دارند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ،همچنین
اســتانهای آذربایجــان غربی ،خوزســتان،
بوشــهر ،چهارمحــال و بختیــاری ،زنجان،
همــدان ،کهگیلویه و بویر احمــد ،مرکزی،
یزد ،گیــان و قم هم در وضعیت هشــدار
قرار دارند.وی با اشــاره بــه وضعیت رعایت
پروتکلهای بهداشــتی در استان یزد ،گفت:
رعایت پروتکلهای بهداشــتی در استان یزد
به طور متوســط  ۶۵درصد اســت .کمترین
میزان رعایت پروتکلهــا و فاصله گذاری در
پاساژها و مراکز ارائه خدمات دولتی ،بانکها
و رســتورانها و آرامســتانها و مطبهــا با
متوسط  ۵۵درصد اســت.وی افزود :شرکت
در مراســم ختم و آرامســتانها ،جشنها و
مراســم دورهمی و مســافرتها بیشــترین
ســهم را در انتقال بیماری کووید ۱۹-داشته
است .همچنین عدم رعایت مسایل بهداشتی
در اماکــن عمومی ،مراکز ارائــه خدمات و
مطبهــا ،تاالرها و ســالنها و شــرکت در
مراســم و مجالس غیر ضروری ،استان یزد را
به اســتانهای با وضعیت قرمز تبدیل خواهد
کرد.سخنگوی وزارت بهداشــت تاکید کرد:
وضعیت کلی رعایت پروتکلها در یزد توسط
مردم  ۵۵درصد ،توسط کارکنان ارایه دهنده
خدمات  ۶۵درصــد و از لحــاظ مراکز ارائه
دهنده خدمت  ۷۰درصد است .بر این اساس
انتظار میرود با اعمال محدودیتهای بیشتر
و رعایت درصد بیشتر پروتکلهای بهداشتی
توســط مردم متدین و با فرهنگ یزد بتوان
از ورود این استان به شرایط قرمز جلوگیری
کرد.
خود برای تحت پوشــش بیمه رفتن واکسن
آنفلوآنزا مطرح کرده است تا تنها گروههای پر
خطر بتوانند واکسن را با در نظر گرفتن بیمه
دریافت کنند .هدف ما این اســت که واکسن
با قیمت ارزانتر در اختیار گروه هدفمان قرار
گیرد .این در حالی است که هر ساله معاونت
بهداشــتی نیز واکســن آنفلوانزا را به شکل
رایگان در اختیار برخی گروهها قرار میدهد.

ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میان پایه از امروز
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش
و پرورش با توجه به شــیوع بیماری کرونا و بازگشــایی
مدارس از  ۱۵شــهریورماه ،تقویم زمانی ثبت ســفارش
و توزیع کتب درســی را تغییر داده و اعالم کرده اســت
که بازماندگان ثبت ســفارش میان پایه میتوانند از امروز
(یازدهم مردادماه) به سامانه مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش ایســنا ،بر این اســاس دانش آموزان میان پایه

کــه در مهلت زمانی مقــرر از ثبت ســفارش کتابهای
درســی جامانده اند ،میتوانند از یازدهم تا بیستم مرداد
ماه به ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی مراجعه و به
صورت فردی یا گروهی اقدام به ثبت ســفارش کتابهای
درسی کنند .همچنین از چهارم مرداد مهلتی تعیین شد
تا افرادی کــه به دلیل تکرار پایه ،تغییر رشــته یا محل
تحصیل یا زندگی نیاز به اصالح سفارش کتابهای درسی

دارند نسبت به اصالح ثبت سفارشهای خود اقدام کنند.
این مهلت تا دوم شهریور برقرار است.
همچنین ثبت ســفارش فردی و گروهی پایههای ورودی
مقاطع تحصیلی نظیر آمادگی مقدماتی (پیش دبســتانی
استثنایی) ،پایههای اول ،هفتم و دهم دانش آموزان عادی
و اســتثنایی که از هشتم تیرماه شــروع شده بود تا ۲۰
مرداد ماه ادامه مییابد.

عالوه بر ایــن ،توزیع کتابهای درســی تمامی دورههای
تحصیلی از منطقه به مدرســه در بــازه زمانی  ۲۰مرداد
تا  ۱۴شهریورماه صورت خواهد پذیرفت.وزارت آموزش و
پرورش از دانش آموزان خواســته است با توجه به فرصت
باقی مانده ،در اســرع وقت نســبت به ثبــت نام و ثبت
سفارش کتاب درسی اقدام کنند تا کتاب درسی به موقع
در اختیار آنها قرار گیرد.

