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اجتماعی

اگر مردم به مسافرت بروند در شهریور ماه مرگ و میرو روزانه بین  1600تا دو هزار نفر خواهد بود

قتلعامکرونایی؟!

یک کارشناس در گفتگو با آفتاب یزد :استفاده از ماسک و دستکش نم یتواند جایگزین اقداماتی شود که وظیفه دولت است
آفتاب یزد -گروه اجتماعی« :هرچه در خرداد ماه کاشتیم در تیرماه
درو کردیم» این صحبت ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در
خصوص دالیل افزایش ش��یوع دوباره کرونا در کشور است که نشان
میدهد یکی از مهمترین دالیل ش��یوع مجدد این ویروس منحوس،
تعطیالت خرداد ماه است که در آن خیلیها ترسشان از کرونا ریخته
بود و به مسافرت رفتند و یا مراسمات و دورهمیهای فامیلی برگزار
کردن��د و حاصلش هم چیزی نبود جز رکورد زدن در آمار فوتیهای
کرونا طی روزهای گذشته .این در شرایطی است که آخر هفته جاری
نی��ز با تعطیالت عید غدیر رو به رو هس��تیم و اگر م��ردم باز هم به
مسافرت بروند معلوم نیست چه فاجعهای انتظارمان را میکشد.
>روزانه100بیمار کرونایی مراجعه میکنند

روز گذش��ته محمد طالبپور رئیس بیمارستان سینا گفت «:به طور
متوسط روزانه  ۱۰۰بیمار کرونایی به این بیمارستان مراجعه میکنند،
البته در این چند روز گذشته تعداد ورودیهای بیمارستان کمتر شده
است که دلیل آن میتواند مراقبتهایی باشد که از چند هفته پیش در
تهران جدی گرفته شده و یا شاید هم اتفاقی بوده باشد ،اما در هر حال
در دو الی سه روز اخیر  ۵۰یا  ۶۰بیمار به بیمارستان مراجعه داشتهاند.
به دلیل شیوع باالی ویروس کرونا در جامعه ،درصد درگیری پرسنل
بیمارستان به عنوان جزئی از جامعه نیز خیلی باالتر رفته که همین
نشان میدهد ،میزان شیوع در بین مردم جامعه چقدر باالست».
وی با انتقاد از عدم رعایت پروتکلها از طرف مردم گفت« :یک فرد که
به کرونا مبتال میشود به نوعی بیاحتیاطی دلیل مبتال شدنش بوده
که این موضوع هم عامل خستگی کادر درمان میشود و هم جای یک
مریض غیرکرونایی را اش��غال میکند .تصور کنید فردی که به دلیل
بیماری قلبی باید بستری شود ،در این شرایط به بیمارستان نمیآید،
اما یک جوان که اصال از ماس��ک استفاده نکرده و بیمباالتی خودش
منجر به ابتال شده ،بستری میشود .این موضوع خیلی انسانی نیست
و آنهایی که رعایت نمیکنند ،در برابر بیماران غیرکرونایی مس��ئول
هس��تند .ظرفیت یک لیوان آب به اندازه حجم آن است و ظرفیت ما
هم به اندازه تعداد تختهای بیمارستانی است ،در بیمارستان بیماران
کرونایی و غیرکرونایی داریم که بیماران غیرکرونایی به دلیل ترس از
ابتال اصال مراجعه نمیکنند و تختهای بیمارستان را بیماران کرونایی
اشغال میکنند ،در واقع این مسئله یک معامله غیرمنطقی است که
رخ داده است .برای بیمارستان فرق نمیکند که فرد برای چه بیماری
مراجعه میکند ،اما وقتی از دید کلی به این موضوع نگاه شود ،متوجه
میش��ویم ،توزیع درس��ت بیمار صورت نمیگیرد و بیماران کرونایی
همه تختها را اشغال میکنند در صورتی که میتوانستند با رعایت

قطع��ی از این موضوع جلوگیری کرد ،باید تردد از تهران و همچنین
تردد به تهران حتما ممنوع ش��ود ».او در ادامه تاکید کرد «:در حال
حاضر ویروس کرونا به تمامی روستاهای کشور نفوذ پیدا کرده است و
در برخی از این روستاها تعداد مبتالیان کم است و در تعدادی از این
روستاها نیز تعداد مبتالیان بسیار زیاد است .این در شرایطی است که
شرایط درمانی در روستاها اصال مناسب نیست و در واقع امروز شاهدیم
که کلونیهای کرونا از شهرها به روستاها جا به جا شده است .یعنی
نقاط شهری و روستایی به یک نسبت گرفتار ویروس کرونا شدهاند و
این موضوع دلیلی جز مسافرت مردم به ییالق و قشالق ندارد».
>فاجعه در شهریور ماه

بهداشت اصال مبتال نشوند .باید این موضوع در جامعه پررنگ شود که
مردم حداقل برای بیماران غیرکرونایی خودش��ان که امکان رفتن به
بیمارستان را ندارند ،احساس مسئولیت کنند».
همه اینها نشاندهنده خستگی مفرط کادر درمان و وخامت اوضاع
اس��ت .با این حال سوالی که مطرح میشود این است که اگر جامعه
تعطیالت پیش رو را مثل تعطیالت خرداد ماه سهل بگیرد و اقدام به
مسافرت رفتن کند چه چیزی انتظارمان را میکشد؟
>روستاها به کلونی کرونا تبدیل شده اند

محمدرضا محبوب فر کارشناس کمیته کشوری پیشگیری از کرونا و
عضو انجمن بهداشت محیط ایران درباره پیشبینیها در این خصوص
به آفتاب یزد گفت «:بخش زیادی از مبتالیان فعلی در کشور مربوط
به ترددها و مسافرتهایی است که در ماه خرداد صورت گرفت .بخش
دیگری از این مبتالیان به بیماری کرونا نیز مربوط به دوره همیهای
مناس��بتی هس��تند که از ماه خرداد تا کنون همزمان با عادیسازی
شرایط جامعه در کشور برگزار شدند و تعداد زیادی را گرفتار بیماری
کرونا کردند .من معتقدم با عنایت به شرایط فاجعه بار بیماری کرونا
در کشور و اینکه متاسفانه در حال حاضر تختها در بیمارستانها به
قدری پر ش��ده که تخت خالی برای بیماران بد حال و بیماران باالی
 50سال وجود ندارد! این معضلی است که امروز با آن رو به رو هستیم.
من فکر میکنم در چنین شرایطی هر گونه سفر و تردد و تجمعات باید
در کل ممنوع اعالم شود ،مخصوصا ترددهایی که خارج از شهر هستند.
با توجه به اینکه در حال حاضر تهران منبع اصلی شیوع کرونا در کل
کشور است و از آن جایی که تهران از قومیتهای مختلف تشکیل شده
است بنابر این در تعطیالت معموال شاهد رفت آمد به شهرهای مختلف
کشور هستیم که در شرایط فعلی این کار بسیار خطر ناک است و باید

کنکور ،جنجالی با تبعات کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت

تا دیروز مسئله کنکور ،مس��ئلهای اجتماعی و آموزشی بود و عموم
نارضایتیها از س��نجش ورود به دانشگاه بر اساس رتبه کنکور ،حول
بیعدالتی و عدم س��نجش درست توسط تست وارد بود اما همچنان
راهحلی هم برای حذف آن وجود ندارد که بتواند س��ه آسیب کنکور
یعنی وجود مافیای آموزشی که حول آن شکل گرفته ،بیعدالتی که
به خاطر عدم دسترسی یکس��ان دانشآموزان به منابع وجود دارد و
در نهایت س��نجش نسبتاً غیرعلمی را رفع کند ،و عم ً
ال راه حلهایی
که بعضاً طی  ۵س��ال داده شده خود عواقب به مراتب بدتری در هر
س��ه حوزه ایجاد میکند .به گزارش مهر ،حال در این س��ال کرونایی
«کنکور» به مس��ئلهای اجتماعی ،فرهنگی ،سالمتی در حوزه روان و
جسمی ،آموزش��ی و… تبدیل شده است .با وجود تعویقهای مکرر
و اینک��ه هیچ زمانی وضعیت از نظر ش��یوع کرونا بهتر از زمان قبلی
کنکور نبوده ،اما همچنان در فضای رس��می و غیررسمی عده زیادی
دنبال تعویق مجدد کنکور سراسری هستند تا جایی که این مسئله
در فضای مجازی خصوصاً خودش به یک آسیب جدی تبدیل شده و
کسانی که تحمل حرفهای مخالف را هم ندارند ،مرزهای بیاخالقی
را رد کردهاند .حرفهای ضد و نقیض هر روزه مسئوالن شمار زیادی
از داوطلبان کنکور را که ماههاس��ت زمان و انرژی خود را برای درس
خواندن و آمادگی در کنکور گذاشتهاند ،بهم ریخته است .تمرکز آنها را
گرفته و برخی را دچار اضطرابهای مشهود کرده است .به هر عنوان
امروزه تنها راه ورود به برخی رشتهها و دانشگاهها کنکور است و در این
میان و در حالی که دفترچه سنجش خیلی پیشتر ارائه شده عدهای
کمتر از یک ماه به کنکور مانده حتی حرف از حذف کنکور میزنند
بدون آنکه به تبعات اجتماعی آن فکر کنند و ببینند آیا زیرساختهای
آن مهیاست! عدهای حرف از یکسال دانشجو نگرفتن توسط دانشگاهها
حرف میزنند بدون آنکه به تبعات آموزشی که برای سال بعد ایجاد
خواهد ک��رد ،فکر کنند! در این میان عمده گالی��ه دانشآموزان که
همین خردادماه طی  ۱۰روز در امتحانات نهایی ش��رکت کردند این
است که این میزان پیامهای متناقض از مجلس و سازمان سنجش و
وزارت بهداشت و… جز گرفتن تمرکز ما کاربرد دیگری ندارد.
>مخالفان برگزاری کنکور ،راه حل ندارند

از آن طرف هستند خانوادههایی که نگران سالمتی فرزندانشان هستند
و نسبت به رعایت پروتکلها دچار تردید هستند و میگویند به جای
اینهمه مخالفت مسئوالن با یکدیگر چرا هیچکس به فکر اطمینان
خاطر دادن در باال بردن پروتکلهای بهداش��تی یا راهی برای عبور از
این چالش با آس��یب کمتر نیست .چرا هیچکدام از مخالفان راهحلی
برای کنکور ارائه نمیدهند .واقعیت این است که تعویق کنکور و بردن
آن به ش��هریور یا پاییز آس��یبهایی به دنبال دارد که هیچ مخالفی
راهحلی برای آن ارائه نمیدهد جز اینکه صورت مسئله را پاک کند که
همان عدم پذیرش دانشجو توسط دانشگاهها و در نهایت لغو کنکور
است که همین هم مورد مخالفت همین خانوادهها است.
در این میان همه آنها که بر طبل س�لامت دانشجو و سالمت جامعه
میزنند به دیگر دغدغههای کس��انی که پش��ت کنکور ماندهاند فکر
نمیکنند .آموزش و پرورش در سکوت است چون مسئله کنکور امری
در حوزه اختیارات س��نجش اس��ت و دانشآموزی که تا دو ماه پیش
پشت نیمکتهای مدرسه مینشس��ت ،انگار دیگر دغدغه مسئوالن
آموزش و پرورش نیس��ت و وزارت علوم هم چون هنوز این افراد وارد
چرخه آموزشی آنها نشدهاند ،بیشتر به حل مشکالت تقویم آموزشی
خود نگاه دارد.
هامون س��بطی کارشناس مس��ائل آموزش و پرورش و دبیر کارگروه
آموزش دیده بان عدالت و ش��فافیت در خصوص جنجالهای تعویق
کنکور سراسری گفت :در حال حاضر با سه گروه فعال در زمینه تعویق
آزمون سراسری در فضایهای رسمی و غیر رسمی روبرو هستیم .یک
گروه هدفشان از این قضیه افزایش اعضای کانالهای تلگرامی و پیج
اینس��تاگرامی اس��ت تا در نهایت به فروش محصوالت نازل آموزشی
از قبیل پکهای مش��اورهای و وعدههای رتبه شدن در  ۲۰روز خود
بپردازند .سال گذشته نیز با شیوهای دیگر از همین راه کسب سرمایه
نامش��روع کردند .امسال هم همان دام را برای داوطلبان پهن کردند.
دس��ته دوم کسانی هستند که نیتشان این نیست اما در مرکز توجه
واقع شدن برایشان مهم است .ما حدود  ۱۵میلیون ایرانی داریم که به
طور مستقیم درگیر کنکور میشوند و از سو ی دیگر به دلیل اینکه این

شرایط به نوعی سیاسی و اجتماعی شده است ،میشود گفت نیمی
از مردم درگیر اخبار کنکور هستند .اما گروه سوم کسانی هستند که
قصدشان این است که یک گره بسته را باز کنند.

>درد بزرگ رنجش داوطلبان و خانوادهها است

کارش��ناس مس��ائل آموزش و پرورش بیان کرد :ما با گروه نخس��ت
کاری نداریم و سیستمهای بازرسی و قضائی باید وارد شوند و برخورد
متناسب را انجام دهند تا در سالهای بعد این موضوع رخ ندهد .اما گروه
دوم و سوم در نیتشان اختالف دارند و اشتراکشان این است که هر دو
گروه از اتخاذ تصمیم و ارائه راه حل پرهیز میکنند .متأسفانه امروزه
با افرادی از میان مس��ئوالن و یا مرتبط با مسئوالن روبرو هستیم که
هویت فعالیتشان مخالفت با دیگری است .هر فرد دلسوزی با دیدن
مصاحبهها و مناظرهها متأثر میش��ود که چرا نیروی فکری و ذهنی
افراد صرف محکوم کردن یکدیگر میشود .از این دو گروه هیچکدام
هم نمیآیند یک تصمیمی را اعالم کنند که به مرحله اجرا در بیاید
و در این میان درد بزرگ رنجش داوطلبان و خانوادههای آنان اس��ت.
به نظرم میرسد ابتدا باید دست به یک آسیب شناسی برای وضعیت
زد که چه شده است که این پارادوکس رفتاری در مورد مسئله کنکور
ایجاد ش��ده است .جواب این اس��ت که هر دو گروه موافق و مخالف
برگزاری کنکور از مس��ئولیتهای ناشی از تصمیم دیگر شانه خالی
میکنن��د چون واقعیت این اس��ت که در این ش��رایط هر تصمیمی
عوارضی دارد .بدیهی است که اگر کنکور در پایان مرداد برگزار شود،
عوارض کوتاه مدت و قابل مشاهدهای دارد خواه ناخواه به افزایش کرونا
منجر میشود البته اگر پروتکلها دقیق رعایت شود و تعداد داوطلبان
کاه��ش پی��دا کند این عوارض ه��م کمتر خواهد ش��د .از آن طرف
کسانی که به تعویق کنکور اصرار دارند ،میدانند این تعویق عوارض
میان مدت و بلند مدت اجتماعی ،خانوادگی و در مرحله بعد اقتصادی
و آموزش��ی دارد .نوک کوه یخ عوارض عقب افتادن کنکور پیداس��ت
و بیش��تر آن که بعد خانوادگی ،افس��ردگیهای درازمدت ،رفتارهای
غیرقابل کنترل در میان دانشآموزان است ،پیدا نخواهد بود .و ظرف
شش ماه و یکسال هویدا میشود.
>گرفتنتصمیمجزستادمقابلهباکرونادرصالحیتکسینیست

سبطی گفت :به نظر میرسد این شرایط حال حاضر شایسته کشور
ما نیست و باید سریعاً متوقف شود .در این برهه دو راه حل و درمان
برای این تش��خیص میتوانیم ارائه دهیم .اولین راه حل این است که
بپذیریم این عارضه (کنکور) یک عارضه بدون تحمل آسیب نخواهد
بود .مانند توموری اس��ت که برداشتنش ممکن است آسیب بزند اما
برنداشتنش آسیب بیشتری دارد .تصمیمهای کالن حکومتی در هر
قطبی که اتفاق بیفتد آسیب دارد .مثال بارزش وارد شدن یک کشور
به یک جنگ است .اگر وارد جنگ بشوید سربازانی از دست میروند اما
اگر وارد جنگ نشوید دشمن میآید و مردم را میکشد .باید هر چه
سریعتر به این غائله خاتمه داده شود چرا که دانشآموزان در معرض
آسیب جدی استرس و افسردگی هستندکمتر در درون خانواده افراد
مجبور به گرفتن چنین تصمیماتی میش��وند ولی در مقیاس کشور
هستند تصمیماتی که هر دو سوی آن آسیب جدی دارد و به خاطر
همین است که گرفتن این تصمیمات را به رئیس جمهور میسپارند
که از پشتیبانی رأی اکثریت برخوردار است و اطالعاتی در دست دارد
که میتواند منجر به گرفتن تصمیم با آسیب کمتر شودچون تصمیمی
که به هیچکس آسیب نرسد نداریم .پس باید بگذاریم رئیس جمهور
و هیئت دولت که در حال حاضر در این موضوع تصمیمشان خالصه
ش��ده در ستاد ملی کرونا ،تصمیمشان را بگیرند و این میزان جامعه
درگیر حواشی نباشد.
>برگزاری کنکور در دو نوبت؛ یک راه حل دائمی

وی ادامه داد :اما راه حل دومی هم وجود دارد که میتوان پیش��نهاد
داد و آن اجرای زودهنگام پیش نویس اولیه شورای انقالب فرهنگی
برای سر و سامان دادن به فضای فرهنگی کشور است و اینکه آزمون
سراسری دوبار در سال برای ورودیهای مهر و بهمن برگزار شود .البته
طبیعتاً امسال باید با یک تفاوتی اتفاق بیفتد و آن این است که شرکت
در هر دوی آنها امکان پذیر نباشد .چون در طرح اصلی شرکت در هر
دو آزمون اختیاری است و افراد میتوانند در هر دو بار در آزمون شرکت

این عضو کشوری پیش��گیری از کرونا تاکید کرد «:جامعه باید روی
این ویروس حس��اس شود و بداند که قدرت سرایت این ویروس طی
جهشهایی که انجام داده است بیشتر شده است .البته خوشبختانه
 60درص��د جامع��ه در حال حاضر ش��رایط را حس��اس میدانند و
پروتکلهای بهداش��تی را رعایت میکنن��د .اما این را بگویم که هیچ
یک از پروتکلهای بهداشتی ،استفاده از ماسک و دستکش نمیتواند
جایگزین اقداماتی ش��ود که وظیفه دولت است .دولت باید در شرایط
ام��روز رفت و آمدها را کنترل کند و اجازه مس��افرت و ورود و خروج
از ش��هر را ندهد .با همه ای��ن اوصاف اگر همچنان دولت به توصیه و
پیشنهاد دادن اکتفا کند و همچنان در یک گیجی عمومی به سر ببرد
و جامعه را هم گیج و گنگ کند ،من فکر میکنم در ماه شهریور آمار
مبتالیان به کرونا نه تنها کاس��ته نخواهد شد بلکه به جرات میتوانم
بگویم تعداد مبتالیان تا شش برابر از اینی که امروز با آن مواجه هستیم
افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مرگ و میرها به روزانه بین  1600تا
2هزار نفر خواهد رس��ید .این در شرایطی است که در آن زمان کادر
پزشکی خسته هستند و کمبود امکانات افزایش یافته است .یا ما امروز
جلوی مس��افرتها و رفت و آمدها را میگیریم و یا در ش��هریور ماه
با تلفات و آسیبهای بسیار مجبور میشویم قرنطینه کامل در شهر
برقرار کنیم .امروز دغدغه آقای روحانی متاس��فانه تورم و گرانی است
که البته در آن امر هم نظاره گر هستند و اقدام عملی انجام نمیدهند،
در حالی که اولویت دولت و همه نهادهای دولتی در حال حاضر باید
حفظ جان و سالمت مردم باشد .این سیاستگذاری دولتی بر اساس
ایمنی جمعی صورت میگیرد که اصال این موضوع در خصوص بیماری
کرونا در هیچ جای دنیا وجود ندارد .من معتقدم اگر دولت این وضعیت
را کنترل نکند در شهریور ماه شرایط سختتر و بحرانیتر خواهد بود.
دولت باید هر چه زودتر برای ترددها فکری اساسی کند تا شهریور ماه
با یک فاجعه رو به رو نشویم».
کنند .اما امس��ال باید این اختیار به افراد داده شود که انتخاب کنند
در کنکور تابستان میخواهند شرکت کنند یا در کنکور دی و آذر .با
این روش حداقل داوطلبان تعدادشان نصف میشود و بین دو آزمون
پخش میشود .رعایت پروتکلها ممکنتر میشود و به طور مشخص
شاید استانهای گرمسیری که دمای باالتری دارند و برای بچهها دادن
آزمون با ماسک سختتر است ،تصمیم بگیرند در آزمون ورودی بهمن
ش��رکت کنند .به هر حال میدانیم س��واالت کنکور تحلیلی است و
نیازمند فعالیت باالی ذهنی است و در شرایط نامناسب بدنی سخت
میشود تمرکز کرد .از طرف دیگر در استانهای سردسیری و تهران
که افراد نگران پیچیدهتر شدن وضعیت کرونا در پاییز و زمستان و با
وقوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی هستند ،قاعدتاً در همین کنکور شرکت
میکنند .البته فقط پارامتر جغرافیایی در این انتخاب مؤثر نیست .به
میزان آمادگی دانشآموزان نیز بستگی دارد .عموم کسانی که آمادگی
الزم شرکت در کنکور را دارند ترجیح میدهند هرچه سریعتر در این
آزمون شرکت کنند و از استرسهای خود کم کنند و با آنها که آمادگی
کمتری دارند به زمس��تان موکول میکنند .دبی��ر کارگروه آموزش
دیده بان عدالت و ش��فافیت در پاس��خ به این پرسش که از آنجایی
که ورودیهای بهمن ماه نس��بت کمتری ب��ه ورودیهای مهر دارند
و از آنجایی که دانشگاهها مایل هستند ورودی مهر را کاملتر بگیرند،
آیا در این صورت رقابت ناعادالنه نمیشود؟ گفت :یکی از طرحها برای
اصالح کنکور بومیسازی اس��ت که میشود این را هم سریعتر اجرا
کرد .اما میش��ود دانشگاهها را ملزم کرد که بخش متناسبی از تعداد
صندلیها را برای بهمن ماه نگه دارند .موضوع این است که مسئوالن
به ج��ان هم افتادهاند و هیچکس راهحلی ارائ��ه نمیدهد .االن برای
ظرفیت بهمن  ۱۵درصد در نظر گرفته میش��ود که میش��ود آن را
 ۳۰درصد کرد .به هر حال اتخاذ یک راهکار بهتر از آن است که شاهد
این میزان تناقض و افزایش استرس دانشآموزان باشیم.
>برزخی به اسم پشت کنکور

وی در پاس��خ به پرسش دیگری در خصوص اینکه همچنان به نظر
میرس��د دانشآموزان پش��ت کنکور مانند فرزندان زیادی میمانند
که نه آموزش و پرورش مس��ئولیت آنها را میپذیرد و نه وزارت علوم
و هیچکدام زبان س��خن آنان نمیش��وند ،گفت :آموزش و پرورش با
توجه به توانایی و دغدغه و مشکالت ساختاری عمیقی که دارد عم ً
ال
نمیتواند بار پش��ت کنکوریها را هم به عهده بگیرد .خصوصاً اینکه
موضوع کنکور متولیاش وزارت علوم است و دانشآموزانی که دغدغه
کنکور دارند مش��تریان وزارت علوم هستند .یک طرحی را دیده بان
عدالت و شفافیت مطرح کرده است که امیدواریم با آن موافقت شود
که نهادی در وزارت علوم تش��کیل ش��ود که کارش نظارت بر فضای
داوطلبان کنکور در تمام مقاطع باشد و سودجویان نتوانند ذهن بچهها
را به تشویش بکشانند .االن هر صدایی که از هر طرف شنیده میشود
میگویند مافیا است .مردم به این نکته رسیدهاند که این یک فریب
پوپولیس��تی است .مسئوالن باید ما را از این وضعیت خالص کنند و
مهمتر از همه اینکه بچههایی که میان پایان تحصیل در مدرسه شان
و ورود به دانشگاه مانند یک برزخ ماندهاند را روشن کنند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا امکان حذف کنکور که برخی
ب��ر طبل آن میکوبند ،وجود دارد؟ گفت :تصمیمهای خلق الس��اعه
در سیس��تم آموزشی ما بیسابقه نیس��ت مثل یک باره عوض کردن
سیس��تمهای آموزش��ی که چندان هم مفید نبوده است .اما با توجه
به روش��نگریهایی که در طول  ۵س��ال گذشته در رابطه با اینکه با
ح��ذف کنکور چه ناعدالتی و تبعات اجتماعی -سیاس��یای رخ داده
اس��ت ،به نظر کس��انی که امروز بر طبل آن میکوبند بیشتر از سر
ناآگاهی بر این تبعات اس��ت .مطمئن باش��ید سود کالنی بیش از ۸
هزار میلیاردی که امروزه درباره گردش مالی مافیای کنکور میگویند
بعد از حذف کنکور رخ خواهد داد .سود دانشگاههای پولی و دالالنی
که به دنبال فرس��تادن بچهها به دانشگاههای خارج از کشور و حتی
داخل کش��ور هستند و یا سود ی که در ارائه حل المسائل امتحانات
نهای��ی خواهند ب��رد ،خیلی بیش از  ۸هزار میلیارد امروز اس��ت .آن
ب��ازار پررونقتر خواهد بود .کس��انی که وارد ب��ازی حذف کنکور در
ش��رایطی که هیچ ای��ده عادالنهتری برایش وجود ندارد ،میش��وند،
باید متوجه این باش��ند که دارند به چه عوارض��ی دامن میزنند .در
نهایت فعاالن آموزش��ی و رس��انهها باید کمک کنند تا واقعیتهای
کنکور و حذف کنکور برای مس��ئوالن که کمتر در جریان هس��تند
مشخص شود.
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کرونا خبر

تعداد مبتالی�ان ۱۸ :میلیون و  ۲۳۶هزار و
 ۷۲نفر
تعداد فوتی ها ۶۹۲ :هزار و  ۸۰۹نفر
تع�داد بهبود یافت�گان ۱۱ :میلیون و ۴۴۵
هزار و  ۹۸۲نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۳۱۲ :هزار و  ۳۵نفر
تعداد فوتی ها ۱۷ :هزار و  ۴۰۵نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و  ۵۹۸نفر
تعداد فوتیهای دیروز 215 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان :چهار میلیون و  ۸۱۳هزار
و  ۶۴۷نفر
تعداد فوتی ها ۱۵۸ :هزار و  ۳۶۵نفر
برزیل

تع�داد مبتالیان :دو میلیون و  ۷۳۳هزار و
 ۶۷۷نفر
تعداد فوتی ها ۹۴ :هزار و  ۱۳۰نفر

ستون سبز
عیسی کالنتری:

وقف دماوند
برای  ۴۰۰سال پیش است

مع��اون رئیسجمه��ور و رئیس س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت گفت :وقف دامنه
کوه دماوند مربوط به  ۴۰۰سال پیش است
و جم��ع آن به  ۱۰۰هکتار هم نمیرس��د.
جن��گل آق مش��هد ه��م  ۴۰۰هکت��ار از
مراتعش وقف شده که مربوط به  ۸۰۰سال
پیش اس��ت؛ ضمن این ک��ه طبق فتوای
مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقالب ،انفال
قابل وقف نیست.
به گزارش میزان ،عیس��ی کالنتری تصریح
کرد :محیط زیس��ت فقط جنگل نیس��ت.
س��وخت اضافی که ب��ه وس��یله خودروها
در ترافی��ک میس��وزد و باع��ث آلودگ��ی
ه��وا میش��ود نیز محیط زیس��ت اس��ت.
درص��د زی��ادی از مدیران اجرایی کش��ور،
دانشآموخته رشتههای مهندسی هستند و
باید با مسائل محیط زیستی آشنا باشند تا
آینده نسلهای آتی کشور به خطر نیفتد.

در شهر

پاساژها و نانواییها
در پایینترین سطح
رعایت پروتکلها

مع��اون فنی مرکز س�لامت محی��ط و کار
وزارت بهداش��ت با تأکید بر اینکه هیچگونه
اغماضی در تعطیلی موق��ت و پلمب مراکز
متخل��ف در رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی
وجود ن��دارد ،گفت :در نتیجه بازرس��یها،
پایینترین س��طح ج��دول در رعایت نکات
بهداش��تی پاساژها هس��تند و بعد از آن نیز
نانواییها در رده بعدی قرار میگیرند.
به گزارش ایس��نا ،مهندس محسن فرهادی
درب��اره وضعی��ت رعای��ت پروتکله��ای
بهداش��تی در ش��هر تهران ،گفت :متاسفانه
تهران مج��ددا در وضعیت قرمز قرار گرفته
اس��ت که در این ش��رایط تنه��ا گروهی از
اصناف را خواهیم داش��ت که بنابر ضرورت
فعالند؛ اما همانطور که ش��هروندان تهرانی
میبینن��د چون سیاس��تهای س��تاد ملی
مقابله با کرونا ایجاد محدودیتهای ش��دید
نیس��ت و راه چاره را رعای��ت پروتکلهای
بهداش��تی میداند ،خیلی از اصناف اکنون
فعالن��د در حالی که در ش��رایط قرمز اولیه
داوطلبانه یا اجباری تعطیل بودند.
وی درباره وضعیت بهداش��تی در پاس��اژها،
تصری��ح کرد :نس��بت به گذش��ته مقداری
بیش��تر س��قوط کردند؛ یعنی در گزارش��ی
که وزارت بهداش��ت به س��تاد مل��ی کرونا
اعالم کرد ،در نتیجه بازرس��یهای مشترک
ح جدول در
همکارانم��ان ،پایینترین س��ط 
رعایت نکات بهداش��تی پاس��اژها هس��تند
و بع��د از آن نی��ز نانواییه��ا در رده بعدی
قرار میگیرند .در تهران و ش��هرهایی مثل
تهران پاس��اژها و مراکز خرید بزرگ داریم
و اولین چیزی که مهم اس��ت این است که
مدیر و مسئول پاساژ باید بتواند جمعیت را
کنترل و مدیریت کند؛ چون ممکن اس��ت
واحدهای داخل پاساژ نکات را رعایت کنند،
ولی ازدحام در فضای پاس��اژ وجود داش��ته
باش��د .نیاز است تمرکز بیشتری بر پاساژها
که محل رفت و آمد مردم است و نانواییها
ک��ه قوت غالب م��ردم را تامی��ن میکنند،
وجود داش��ته باشد .متاسفانه ما هر هفته به
ط��ور میانگین در ح��ال تعطیلی هزار واحد
در کل کشور هس��تیم .البته این تعطیلیها
پس از اخطارهایی که داده میشود صورت
میگیرد و با سیاس��تی که ستاد ملی کرونا
و کمیته اجتماعی-انتظامی وزارت بهداشت
ب��ر آن تاکی��د دارد ،ما هی��چ تفاوتی میان
واحدها نمیگذاریم.

شماره5798
روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1103خواس��تم از دول��ت محت��رم
س��وال کنم آیا امکان دارد کس��انی که
پروتکله��ا را رعایت نمیکنند مجازات
شوند؟ آیا این شدنی است؟ ()5/8
 -1049درب��اره عالئم کرونا در کودکان ما
خانوادهها هنوز چیز زیادی نمیدانیم برای
همین نگران فرزندان خود هس��تیم .لطفا
اطالعرسانی شود)5/8( .
 -1021چه دلیلی دارد برخی میگویند
آق��ای قلعهنوع��ی مرب��ی س��پاهان
میخواه��د از فوتب��ال خداحافظ��ی
کند؟ از فوتبال خس��ته شدند یاخدایی
نکرده ناراحتی دارن��د .آقای قلعهنوعی
انصاف��ا از بهتری��ن مربیه��ای داخلی
ماست)5/8( .
 -2130آق��ای مظف��ری! اگر کس��ی از
ش��هردار ایالم گالیهای کند فوری سعی
میکنند منتقدین خ��ود را توجیه کنند.
با اینک��ه حق با منتقدین اس��ت .اما آنها
زیرب��ار نمیروند حتی از طرف ش��کایت
میکنند)5/6( .
 -2128وقت��ی م��ردم ح��س میکنند
فش��ارهای اقتصادی زیادی روی آنهاست
توقع دارند مدیریت ما به این فشارها توجه
و رسیدگی کنند)5/6( .
 -2125آقای مظفری! وقتی میگوییم
برخی فشارهای اقتصادی به مدیریتها
برمیگ��ردد متاس��فانه مس��ئوالن
توج��ه نمیکنند .در ش��هر م��ن ایالم
پارس��ال مدیری��ت ش��هرداری آن چه
هزینههای��ی بابت ج��دول و گلکاری
و درخت��کاری و خیابانس��ازی کردند.
حاال امسال بس��یاری از آنها را تخریب
کردند)5/6( .
 -1925در خبره��ا خوان��دم بررس��ی
مجدد س��وابق آقای بذرپاش امکانپذیر
نیست چرا؟ چطور برای آقای تاجگردون
که تایید ش��ده ش��ورای نگهب��ان بود
وق��ت گذاش��تند تا او را بی��رون کردند
برای آق��ای بذرپ��اش نمیتوانند وقت
بگذارند؟ ()5/6
 -1707آفتاب یزد را میخوانم در صفحه
 5صفحه سیاس��ی خواندم :آقای قالیباف
به آقای بذرپاش گفتهاند گذش��ته .هرچه
بوده گذش��ته .اشکالی ندارد .از این به بعد
پس��ر خوبی باش! خیلی ممن��ون از آقای
قالیباف)5/7( .
 -1546ب��اور کنی��د رعای��ت ن��کات
بهداش��تی از هر چیزی واجبتر اس��ت
ام��روز اگر اش��خاص بیتوجه به رعایت
پروتکلهای بهداش��تی باش��ند مدیون
مردم هستند)5/7( .
 -1510چرا هنوز اف��راد زیادی در جامعه
خطرات ویروس کرونا را جدی نگرفتهاند
و ماسک نمیزنند؟ چرا نسبت به مسائل
جامعه خود بیتفاوت هس��تند در برخی
مصاحبههای تلویزیونی هم خیلی راحت
حت��ی با خن��ده میگویند خب ماس��ک
نزدیم! ()5/7
 -1501افزایش س��ارقان بیس��ابقه یک
پدیده بس��یار نگرانکننده است .این یک
تهدید برای جامعه است)5/7( .
 -1450آق��ای مج��ری تلویزی��ون مگر
چ��ه توهین��ی ب��ه ی��ک تی��م فوتب��ال
ک��رده ای��ن هم��ه علی��ه او جوس��ازی
میش��ود؟مگر او عذرخواه��ی نک��رد
چرا برخی رس��انهها دنب��ال بزرگنمایی
هستند؟ ()5/7
 -1410چه عواملی این گرانیها و مشکالت
امروزه را باعث ش��دند؟ واقعا تکلیف ما با
این همه بیس��رو سامانی بازار و قیمتها
چیس��ت؟ اگر ی��ک وس��یله زندگیمان
خراب ش��ود دیگر قدرت خرید نوی آن را
نداریم)5/7( .
 -1310چرا با وجودی که این روزها مردم
مراقبتهای بهداش��تی بیش��تری نسبت
ب��ه قبل دارند باز کرونا رک��ورد فوتیها را
شکست؟ دیگر چه کار باید کرد که تا حاال
نکردیم؟()5/7
 -1305چ��را بانک مرکزی دائم س��قف
پرداخت وجه نقد در بانکها را کم و زیاد
میکند؟ ()5/7
 -1233آقای ش��هردار ایالم! اگر کارهای
ش��ما بر مبنای کارشناس��ی اس��ت چرا
بلوارهای��ی ک��ه در دو س��ال پی��ش در
خیابانهای ایالم ب��ا هزینههای هنگفت
ایج��اد کردند ام��روز در حال تخریب آنها
هستید؟ ()5/7
 -1237آی��ا در اولین تراکنش رس��می
کانال مالی س��وئیس فقط داروی سرطان
باید ارس��ال ش��ود .هیچ کاالی دیگر وارد
نمیشود؟()5/7
 -1230آقای مظفری! چه میشد دلسوزان
به حرف مردم گوش بدهند .جواب مردم را
بدهند .مش��کالت مردم را بررسی و حل
کنند)5/7( .
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