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جامعه

برنامه وزارت علوم برای بازگشایی
دانشگاه ها از ۱۷خرداد

وزیر علوم با تشریح برنامه های این وزارتخانه برای
بازگشایی دانشگاه هــا از  ۱۷خ ــرداد گفت:
دانشگاه ها برحسب شرایط خود اختیار برنامه
ریــزی دارنــد اما اولویت با تحصیالت تکمیلی
است.
منصور غالمی   دربـــاره جزئیات بازگشایی
دانــشــگــاههــا بـــه مــهــر گــفــت :مــجــوز ســتــاد
مدیریت کرونا کلی است و در هیچ موردی اجبار
نمیکند .این مجوز تا زمانی قابل اجراست که
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شرایط
را برای ادامه کار مناسب بداند.
وی ادامه داد :دانشگاهها برحسب شرایط خود،
اختیار برنامه ریزی برای تعیین ترتیب و اولویت
شروع ارائه خدمات را دارند که ترجیح ًا اولویت با
دورههای تحصیالت تکمیلی خواهد بود.
وزیر علوم افزود :هر دانشگاه و مؤسسه آموزش
عــالــی ،برنامه خــاص خــود را خــواهــد داشــت.
برنامه ریزی ها باید در جهت تکمیل و اتمام نیم
سال تحصیلی باشد.
وی درباره ادامه روند آموزش مجازی نیز به مهر
گفت :آموزش مجازی همچنان در اولویت است
و تا حدامکان تا پایان ترم باید ادامه داشته باشد.
غالمی تصریح کرد :تغییر در زمان بندی برنامهها
و طــوالنـیتــر شــدن دوره نــیــم سال تحصیلی
جاری ،یکی از راهکارهای کاهش تراکم حضور
دانشجویان در محیطهای آموزشی است.
وی خاطرنشان کرد :معاونت آموزشی وزارت
علوم دیدگاهها و راهبردهای کلی خود را در این
زمینه به دانشگاهها ابالغ خواهد کرد.
وزیر علوم افزود :در بخش رفاهی هم تاکید قطعی
بر رعایت پروتکلهای بهداشتی است که در مدت
باقی مانده تا روز آغاز فعالیتها ،هماهنگ با
بخش آموزشی برنامه ریزی خواهد شد.

قطعه کردن مرغ در فروشگاهها
ممنوع شد

مصوبه جداسازی بیماران کرونا روی هوا!
اجرا نشدن مصوبه کلیدی ستاد کرونا با انتقاد تند رئیس جمهور همراه شد

محمد جواد رنجبر /وقتی در زیر مجموعه
وزارت بهداشت هم مصوبات ستاد مقابله با
کرونا به درستی اجرا نمی شود ،صدای رئیس
جمهور هم در می آید و لب به انتقاد می گشاید.
به گــزارش خراسان ،طبق دستورالعمل ها
قرار بود بعد از شناسایی هر فرد مبتال به کرونا
و مثبت بــودن نتیجه آزمــایــش کــرونــای او،
بالفاصله به خود فرد مبتال ،خانواده و محل
کار وی ابالغ شود؛ اتفاقی که تاکنون نیفتاده
است!بر اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا ،افراد مبتال به کرونا باید فورا از جامعه
جدا می شدند اما با وجود ابالغ این مصوبه،
چنین نشده است.
▪فــرد مبتال به کرونا باید فــورا از جامعه
جدا شود

آن طور که ایرنا از جلسه دیروز ستاد ملی مقابله
با کرونا خبر داده است ،رئیس جمهور در این
نشست با تاکید بر این که فرد مبتال به کرونا
باید فورا از جامعه شود ،گفت :این مصوبه ستاد
ابالغ شده است؛ اما بررسی کردم در چند روز
گذشته ،ظاهرا اجرا نشده است؛ مقرر شده بود
هر فرد مبتالیی که شناسایی و به طور مثال از
طریق کیت آزمایشگاهی بیماری اش مثبت

گفته اند که می توانی در محل کار خود حاضر
شوی.

دو سوم هواپیماهای جهان
زمینگیر شدهاند!
حــدود دو سوم هواپیماهای مسافربری فعال
در نــاوگــان هــای هــوایــی مختلف در سراسر
جــهــان تحت تاثیر شــیــوع گــســتــرده و بحران
پاندمی کرونا زمینگیر شده اند  .این آمــار را
جدیدترین تحقیقات و گــزار شهــای موسسه
تحقیقاتی  Ciriumنشان می دهد .با تشدید
بــحــران کــرونــا در کشو رهای مختلف جهان،
بسیاری از ایرالینها به منظور جلوگیری از
انتشار بیشتر ویروس و همچنین حفظ سالمت
و بهداشت جامعه ،پروازهای خود را به مناطق
گسترد های از جهان که هم اکنون با کرونا به
شدت درگیرند ،تا اطــاع ثانوی لغو کــرده و به
حالت تعلیق درآورده انــد .همین لغو پروا زها
موجب شده که شرکتهای هواپیمایی ضرر و
زیا نهای مالی گسترد های را متحمل شوند و
روند درآمدزایی بسیاری از خطوط هوایی پرتردد
به حالت غیرفعال درآید .بسیاری از هواپیماها نیز
هم اکنون در فرودگاههای بزرگ و پر تردد جهان
زمین گیر شده اند.

از میان خبرها

معاون وزیر بهداشت خبرداد

افزایش  ۵۰درصدی حقوق
پرستاران از امسال

▪دستورالعمل ها توسط وزارت بهداشت
ابالغ شده است

تشخیص داده می شود ،بالفاصله به خود فرد
مبتال ،خانواده و محل کار وی ابالغ کنیم اما
این اتفاق نیفتاده است.
روحانی افزود :روز گذشته سه چهار مورد را
به طور تصادفی بررسی کردم و مشخص شد
این اطالعرسانی انجام نشده است؛ فرد مبتال
آزمایش شده و جواب آزمایش او مثبت شده
است اما به خود او نیز اطالع نداده اند و بیمار
خود پیگیری کرده اما جواب قطعی نگرفته
است .در موارد زیادی به خانواده مبتال به کرونا

در این خصوص عضو کمیته کشوری مبارزه با
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت دیروز در
گفت و گو با خراسان اظهار کرد :دستورالعمل
هــای مــربــوط بــه ایــن مــوضــوع توسط وزارت
بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ
شــده اســت و دانشگاه ها نیز به بیمارستان
هــا ابــاغ کــرده اند.مینو محرز افـــزود :اگر
بیمارستانی رعایت نکرده ،مشکل از آن جاست
و دانشگاه های علوم پزشکی موظف به نظارت
بر این موضوع هستند.وی با اشــاره به ابالغ
کامل دستورالعمل هــای مربوط به عالیم
بالینی ،زمان درمان ،قرنطینه بیماران مبتال
به کرونا و  ...توسط وزارت بهداشت ،ادامه داد:
دستورالعمل های وزارت بهداشت در برخی
موارد اجرا نمی شود و نحوه اجرا به دانشگاه
ها مربوط است.عضو کمیته کشوری مبارزه با
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت یادآور شد:
باید آموزش های بیشتری درباره بیماری کرونا
به مردم ارائه شود تا آگاهی مردم افزایش یابد.

و محل کار وی گزارش نشده است .این اطالع
رسانی مصوبه ستاد بوده و انجام آن ضروری
است.روحانی با اشاره به برخی ناهماهنگیها
و اختالف نظرها در اطالعرسانی به بیماران
کرونایی گفت :به طور مثال فرد مبتال عضو
سازمانی است اما در سازمان و دستگاه دیگری
مامور است ،آزمایش انجام داده و اعالم کرده
اند که به کرونا مبتالست و باید ۱۴روز قرنطینه
باشد اما در بهداری سازمان خود آزمایش خون
داده و پاسخ کرونای او منفی شده است و به او

معاون پرستاری وزیــر بهداشت از افزایش ۵۰
درصدی حقوق پرستاران و  ۳۵درصدی حقوق
پرستاران شرکتی از امسال خبر داد .دکتر مریم
حضرتی در یزد اظهار کرد :طبق هماهنگی انجام
شده ،مجوز استخدام سه هزار پرستار و دو هزار و
 ۲۸۴پرستار قراردادی نیز گرفته شده است که
منتظر تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و
بودجه هستیم .بنابرخبر اقتصادآنالین ،معاون
پرستاری وزارت بهداشت یـــادآور شــد :برای
پرستاران فوق العادهای ویژه در نظر گرفته شده
استکهپسازتصویبدرستادملیمقابلهباکرونا
به دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ میشود.

یورونیوز بررسی کرد

استفاده از کولرمیتواند موجب
پخش ویروس کرونا شود؟

 118392مبتال 6937 -قربانی

 1757مبتال و  35قربانی جدیدکرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
قربانیان  24ساعته

مبتالیان  24ساعته
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جمع کل مبتالیان

تعداد بهبود یافتگان

بیماران در وضعیت شدید
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تمام استان ها

 ۱۰۷نفر از کادر درمان تاکنون به مقام شهیدخدمت نایل شده اند
معاونپارلمانیسازماننظامپزشکی گفت:تاهمیناالن۱۰۷
نفر از کادر درمان اعم از پزشک ،پرستار ،ماما ،تکنیسینهای
آزمایشگاه،کارشناسانودیگرهمکارانگروههایدرمانیمادر
جبههمبارزهباکرونابهمقامرفیعشهادترسیدهاندوایننشاناز
وسعتحضورکادردرماندرسنگرمقابلهباکرونادارد.بهگزارش

ایلنا ،حبیبی افــزود :چنان این رشادتها پررنگ بود که رهبر
انقالب اسالمی ایران ،چندین بار از زحمات کادر درمان شخصا
تقدیر کردند .این نگاه ویژه رهبر نیز ،افتخاری برای تالشگران
است و در ذهنها باقی خواهد ماند .وی ضمن تاکید بر این که
اینرشادتنهتنهاازسمتجامعهپزشکیوکادردرمانبودبلکه

اینوفاقبهدلیلحضورتمامدستگاههایکشوروهمدلیباالی
مردم بود ،گفت :مردم در رعایت اصول توصیه شده همکاری
چشمگیری داشتند .خانوادههایی بودند که در مباحثی مانند
قرنطینهوایزوالسیونبیمارانمجدانهتالشکردند.مردمبسیار
قدرشناسانهباگروهپزشکیوکادردرمانرفتارکردند.

کنکور۹۹روزهای ۳۰و ۳۱مرداد برگزار میشود
 ۸۰درصد محتوای کتابهای پایه ۱۲مبنای کنکور

رئیس سازمان دام پزشکی گفت :بنابر مصوبه
ستاد ملی مقابله با کرونا ،قطعه کردن مرغ در
فروشگا هها ،غیر مجاز اســت .علیرضا رفیعی
پور در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت :بنابر
اطالعیه و دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با
کرونا ،افــرادی که در حــوزه پروتئینی فعالیت
ل یازده گانه
میکنند ،موظف هستند دستورالعم 
اعالمی را رعایت کنند .او افزود :یکی از بندهای
دستورالعمل یازده گانه ستاد ملی مقابله با کرونا
اجتناب مغازههای پروتئینی از قطعه کردن مرغ
است .رفیعی پور در توصیهای به افراد بیان کرد:
تــوصــیــه دام پــزشــکــی ایـــن اســـت کــه تمامی
فراوردههای خام دامی ،حتی تخم مرغ به صورت
بسته بندی خریداری شود تا نگرانیها مبنی بر
دستکاری ثانویه در مراکز عرضه به حداقل برسد
و از افراد تقاضا داریم در صورت رویت خرد کردن
مرغ در مغازهها با شماره  ۱۵۱۲تماس بگیرند و
تخلفات را گزارش دهند.
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سخنگوی سازمان سنجش با اشــاره به ایــن که کنکور ۹۹
در روزهـــای  ۳۰و  ۳۱م ــرداد بــرگــزار م ـیشــود ،گفت۸۰ :
درصــد محتوای کتا بهای پایه  ۱۲مالک کنکور اســت .به
گــزارش تسنیم ،فاطمه زرین آمیزی در پاسخ به این پرسش
که حذفیات محتوای کتا بهای درسی بر چه اساس است،
اظهار کرد:به دلیل شرایط کرونا در کشور ،از اسفند ماه
بسیاری از کال سهای درس برگزار نشد و شیوه آمــوزش به
صورت آنالین بود .آموزش و پرورش با بررسی که انجام داد،
محتوای کتا بهای درسی را برای آزمو نها بازنگری کرد و
فهرست حذفیات و محتوایی که باید در آزمــون کارشناسی

بیاید ،در اختیار سازمان سنجش قــرار گرفت .وی افــزود:
سازمان سنجش هفته گذشته ایــن محتوا را اعــام کــرد که
براین اساس  80درصد محتوای کتا بهای درسی پایه 12
در کنکور میآید و  20درصد حذف خواهد شد .سخنگوی
سازمان سنجش گفت:داوطلبان باید برای اطالع از محتوای
کتا بهای درســی که در کنکور  99مــاک اســت به سایت
سازمان سنجش و اطالعیه  24اردیبهشت ماه مراجعه کنند.
زرین آمیزی ادامه داد :تقریب ًا در تمام دروس تخصصی و عمومی
از سه گروه اصلی حذفیات داشتیم و برخی دروس عمومی
برای تمام داوطلبان حذف شده است به عنوان مثال برای گروه

تجربی از درس فیزیک  ،3زیست شناسی ،فارسی  ،3عربی
و زبان قرآن  ،3شیمی  3و ریاضی  3مباحثی حذف شده که
صفحات حذفی و میزان آن در جدول درج شده است.
وی دربــاره زمان برگزاری آزمــون سراسری سال  99مطرح
کرد :براساس آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا ،کنکور  99در
روزهای پنج شنبه و جمعه  30و  31مرداد برگزار میشود و
تا امروز یک میلیون و  352هزار و  146نفر ثبت نام کردهاند.
عدهای از افراد موفق به ثبتنام نشده بودند که از روز یک شنبه
 28اردیبهشت تا  31اردیبهشت میتوانند با مراجعه به سایت
سازمان سنجش برای ثبت نام اقدام کنند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یورونیوز دیروز نوشت :مدیرکل ستاد نیروهای
هــوایــی و عضو کمیته کــوویــد  ۱۹در وزارت
بهداشت یونان میگوید استفاده از کولر در
تابستان میتواند ویروس کرونا را پخش و منتقل
کند .سرلشکر دیمیتریوس هاتزیگوریگو در
نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به
این موضوع افزود« :سیستمهای تهویه مرکزی
میتواند ویــروس کرونا را که در محیط حضور
دارد ،پخش کند ».آقای هاتزیگوریگو همچنین
توصیه کرد تا حد امکان از کولر استفاده نشود و
در صورت لزوم باید اطمینان حاصل کرد که یک
پنجره باز است و از آن طریق هوای تازه وارد اتاق
میشود.
▪استفاده از کولر در منزل خطری ندارد

او همچنین تاکید کرد باید از تعویض زودهنگام
فیلترکولرهاووسایلسرمایشیاطمینانحاصل
کــرد البته مقا مهای یونانی تاکید کردند که
استفاده از کولر در منزل خطری نــدارد چرا
که اعضای خــانــواده میدانند که در بینشان
فــردی مبتال به کووید  ۱۹وجــود نــدارد و این
توصیهها بیشتر برای اماکن عمومی و همچنین
فروشگاهها و مغازهها کاربرد دارد.
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