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یر سایه کرونا  ، ز آزمون دشوار

 کنکور روزهای گذشته 
درحالی برگزار شد که تعدادی 

از داوطلبان مبتال به کرونا 
هم درآن شرکت داشتند 
و سازمان سنجش اعالم 

کرده بود که این مبتالیان 
باید در بیمارستان طالقانی 
آزمون دهند. اما آن طور که 

ایرنا نوشت برخی فیلم های 
منتشرشده در فضای مجازی 

از بی اطالعی مسئوالن 
بیمارستان طالقانی تهران 

مبنی بر برگزاری آزمون دکتری 
برای داوطلبان کرونایی در 

این مکان خبر می داد. بر این 
اساس اعالم شده بود که 

داوطلبان مبتال به کرونا سر 
موقع در بیمارستان طالقانی 

حاضر شدند، اما اجازه ورود 
به بیمارستان نداشتند

تعدادی از داوطلبانی که 
در دو روز گذشته آزمون 

داده اند، معتقدند شرایط 
برگزاری آزمون  امسال تفاوت 

چندانی با گذشته نداشته 
است. هرچند استفاده از 

ماسک اجباری بوده است، 
اما صندلی ها بدون رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی 
درست چیده شدند و مثال در 
دانشگاه علم و صنعت حتی 
آزمون در زیرزمین برگزارشد. 

سها که داوطلب دکترای 
ارتباطات بوده، به »شهروند« 

ع  می گوید: »قبل از شرو
آزمون یک ساعت معطلی 

وجود دارد و اجازه نمی دادند 
در این زمان در حیاط 

باشیم. به اجبار می گفتند 
باید به محل آزمون بیایید. 

صندلی ها بسیار نزدیک هم 
بود و هیچ خبری از ضدعفونی 

پیش از ورود به جلسه هم 
نبود. فقط تب سنجی انجام 

می شد که آن هم باعث 
تجمع افراد جلوی در ورودی 

بود.« 

فرماندهستادمقابلهبابیماریکرونااعالمکرد:
ع کرونا   وضعیت نگران کننده شیو

در تهران
]شهروند[ فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا 
در تهران به ارایه گزارشی درباره وضع شیوع بیماری 
در پایتخت و اقدامات مدیریتی و اجرایی برای کنترل 
منحنی  به  اشاره  با  زالی  علیرضا  پرداخت.  آن 
سینوسی ابتالی روزانه و مرگ ومیر در تهران گفت: 
بستری،  ابتال،  میزان  لحاظ  از  کشور  »شهرهای 
از  بهداشت  وزارت  معدل سازی  با  مرگ ومیر 
شاخص های مربوطه مورد تحلیل قرار داده است  و 
اعالم  را  شهر  شرایط  شاخص ها  این  براساس 
می کنند؛ استان و شهر تهران در روزهای اخیر در 
شرایط قرمز قرار گرفته است. کرج نیز مشابه همین 
سخت تر  پایتخت  برای  را  کار  که  دارد  را   شرایط 
می کند.« زالی از ثبت باالترین میزان مرگ ومیر در 
پایتخت در بیست  وهشتم اسفندماه خبر داد: »در 
یازدهم فروردین هم موجی از مرگ ومیر را تجربه 
کردیم و اخیرا مجددا رو به افزایش است. این شرایط 
در تعداد بستری ها نیز صادق است.« او ادامه داد: 
»نانوایی ها در صورت رعایت نکردن پروتکل های 
شناخته  صنف  آسیب پذیرترین  بهداشتی، 
شده اند و بعد از آنها سوپرمارکت ها این وضع را 
با  که  گفت: »طبق نظرسنجی اخیری  دارند.«زالی 
است،  شده  انجام  تهران  شهرداری  همکاری 
۷۳ درصد مردم معتقدند ویروس کرونا در تهران 
قابل  بخش  همچنین  است.  نشده  ضعیف 
توجهی از والدین اعالم کردند در صورت بازگشایی 
درس  کالس  به  را  فرزندان شان  مدارس 
نمی فرستند.« فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا 
با اشاره به اینکه طبق مطالعات بخش قابل توجهی 
از مردم از رفتن به مساجد در صورت بازگشایی در 
زمان شیوع امتناع می کنند، گفت:   »بسیاری از افراد 
معتقدند در مکان های  عمومی وضع بهداشتی 
مطلوب نیست.« به گفته او ۵۲ درصد مردم موافقند 
ورزشی  و  تفریحی  مراکز  و  آرایشگاه ها  پارک ها، 
به  نسبت  آمار  این  که  بمانند  بسته  همچنان 
اسفندماه کاهش داشته است و روند عادی سازی 
ابراز  مردم  همچنین ۵۶ درصد  می دهد.  نشان  را 
کردند به علت طوالنی شدن اپیدمی مالحظات را 
کمتر رعایت می کنند که این نکته قابل توجهی 

است.

ازجنگلهایآقمشــهد بــادادنمالکیــت۵۶00هکتــار
ســاریبــهیکشــخص

 خطر حذف جنگل های هیرکانی
 از ثبت جهانی

]شهروند[ چند روزی است که اعطای مالکیت 
۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد ساری به یک 
باعث  قدیمی  سند  یک  براساس  شخص 
واکنش های زیادی شده، این درحالی است که این 
۵۶۰۰ هکتار بخشی از جنگل های هیرکانی است که  
سال گذشته در فهرست میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسید.عواملی که باعث تهدید ثبت میراث 
طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو می شود، 
کاهش جدی جمعیت گونه های در معرض خطر، از 
بین رفتن زیبایی های طبیعی یا انجام فعالیت هایی 
استخراج،  آلودگی،  ایجاد  درختان،  قطع  مانند 
کشاورزی و سایر اقداماتی است که موجب نابودی 
آن محیط می شود، این درحالی است که چندی 
پیش خبر از وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی 
در منطقه آق مشهد واقع در شهرستان ساری به 
افالطونی،  گفته رضا  به  یک شخص منتشرشد. 
جنگل ها،   امور  سازمان  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن 
جنگل ها و مراتع کشور که در  سال ۱۳۴۱ تصویب 
شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد 
ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعالم کرده 
بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده 
نیز جزو انفال و اراضی ملی اعالم شده بودند. به 
پژوهشگر  درویش،  محمد  »ایسنا«،  گزارش 
محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل های هیرکانی  
سال گذشته در فهرست میراث جهانی یونسکو 
ثبت شد، گفت: »وقف بخشی از جنگل های آق 
مشهد که یکی از بهترین بخش های جنگل های 
هیرکانی است، می تواند خطرناک باشد و اگر هر نوع 
بیفتد،  اتفاق  جنگل ها  این  در  تصرفی  و  دخل 
احتمال اینکه از فهرست میراث ثبت جهانی خارج 
»خارج شدن  داد:   ادامه  او  می کند.«  زیاد  شویم، 
جنگل های هیرکانی از میراث یونسکو در وهله اول 
می دهد  نشان  چراکه  دارد،  سرافکندگی 
نتوانسته ایم چنین امتیاز بزرگی را حفظ کنیم و در 
وهله دوم خارج شدن از ثبت جهانی باعث می شود 
که  افرادی  و  جنگل خواران  سوداگران،  دست 
به دنبال تغییر کاربری اراضی هستند، به جنگل های 
جنگل ها  این  تخریب  روند  و  شود  باز  هیرکانی 

افزایش پیدا  کند.«

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستاعالمکرد:
تعداد محیط بانان ایران یک دوازدهم 

استاندارد جهانی
فرمانده  محبت خانی،  جمشید  ]شهروند[ 
براساس  می گوید  محیط زیست  حفاظت  یگان 
یک  هکتار  هر  هزار  در  باید  جهانی  استاندارد 
محیط بان باشد، اما در ایران در هر ۱۲ هزار هکتار یک 
تعداد  حساب  این  با  که  دارد  وجود  محیط بان 
محیط بانان ایران یک دوازدهم استاندارد جهانی 
است. او ادامه داد: »برای جبران این کمبود مجوز 
استخدام محیط بان را برای ۱۰ سال متوالی و هر  سال 
۳۰۰ محیط بان گرفتیم که  سال گذشته این تعداد 
محیط بان استخدام شدند، اما با توجه به وسعت 
کشور به نظر می رسد باز هم با استاندارد جهانی 
می رسد  نظر  به  آن  جبران  برای  که  داریم  فاصله 
از  استفاده  کمبود  جبران  برای  راه  بهترین 
مشارکت های مردمی است.« محبت خانی گفت: 
»البته این قشر همواره در صحنه حضورداشتند و از 
هیچ کمکی فروگذار نکردند، به طوری که شاهد جان 
باختن هفت نفر از این افراد در آتش سوزی های 
اخیر بودیم که موجب تأسف و تألم بسیار شد،  
مردم  که  نشان می دهد  حضور  همین  البته 
محیط زیست  حفظ  در  مشارکت  به  عالقه مند 
۸۰ میلیون  که  را  محیط زیست  شعار  و  هستند 
محیط بان است، جواب دادند.« به گزارش »ایرنا«،  او 
ادامه داد: »اما ما نیز در قبال این افراد یکسری 
وظایف داریم که یکی از آنها آموزش آنهاست که به 
دنبال آن هستیم. همچنین در این راستا کتابچه ای 
به  و  تدوین  طبیعت  در  حریق  کنترل  زمینه  در 
با  تا  خواستیم  آنها  از  و  کردیم  ارسال  استان ها 
همیاران در ارتباط باشند و آنها را آموزش دهند. 
تالش ما این است که جان هیچ یک از همیاران به 

خطر نیفتد.« 

اراضیسازمانجنگلها: معاونحفاظتوامور
 دماوند را از هر آسیبی در امان

 نگه می    داریم
]شهروند[ معاون حفاظت و امور اراضی سازمان 
برای  و  است  ملی  مالر  مرتع  می گوید  جنگل ها 
همیشه هم ملی خواهد ماند. بهمن افراسیابی 
درباره ماجرای وقف بخشی از کوه دماوند گفت:   
»دماوند وقف پذیر نیست. دماوند شاخص ترین 
نقطه جفرافیایی کشور و جزو منابع ملی است و 
مالکیت آن نیز متعلق به دولت جمهوری اسالمی 
از  بعضی  با  بلکه  اوقاف  با  نه تنها  ما  است. 
مالکیتی  لحاظ  به  مردم  و  دولتی  دستگاه های 
تداخل و مشکل داریم، اما برای حل مشکل و رفع 
تداخل، راهکارهای قانونی  وجود دارد و براساس 
مستندات قانونی و فنی و با بازدید میدانی و تفسیر 
عکس های هوایی و سایر مستندات، اختالفات 
»با  داد:  ادامه  او  می شود.«  تداخل  رفع  و  بررسی 
سازمان اوقاف طی  دو  سال گذشته صدها اختالف 
جزئی و کلی در قالب کمیسیون مشترک حل شده 
است و ان شاءاهلل در آینده نزدیک مشکل مالر هم 
حل خواهد شد. دو پالک ٦٨ و ٦٩ اصلی از بخش ٧ 
مورخه  در  مالر  مرتع  به  مشهور  الریجان  ثبت 
١٣٤٨/١٠/٢٠ توسط اداره کل مازندران )ساری( اعالم 
ملی و در تاریخ ١٣٨٠/٠٣/٢٧ با رأی قاضی کمیسیون 
دولت  نام  به  آن  قطعی  مالکیت  واحده  ماده 
ثبت می شود.« به گزارش »ایلنا«، افراسیابی گفت: 
»بنابراین پالکات مذکور ملی و متعلق به دولت 
آن  در  تبدیل  و  تغییر  هیچ گونه  اجازه  و  است 
در  آمل  شهرستان  ثبت  اداره  داد.  نخواهیم 
درخواست اداره منابع طبیعی برای کاداستر پالکات 
فوق اعالم داشته که اراضی فوق  وقف اعالم شده و 
به نام اوقاف سند صادر شده است.« او ادامه داد: 
»پالکات فوق هر چند ملی است و اجازه هیچ گونه 
اقدام به دستگاهی یا افرادی نخواهیم داد، اما با 
سازمان اوقاف هماهنگی کردیم تا در اولین کارگروه 
قانونی  مستندات  براساس  و  مطرح  مشترک 

بررسی و رفع اختالف کنیم.« 

 افزایش 5۰ درصدی
 مساحت دریاچه ارومیه

]شهروند[ تراز دریاچه ارومیه در سی ویکم تیر 
 ۳۰۰۴ معادل  متر   ۱۲۷۱.۵۶ حدود   ۱۳۹۹  سال 
کیلومترمربع در سطح و ۴.۱۹ میلیارد مترمکعب 
حجم بود، درحالی که این شرایط در زمان شروع به 
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه در  سال ۱۳۹۳ حدود 
۱۲۷۰.۳۲ متر معادل ۱۷۸۳ کیلومترمربع در سطح و 
از  نشان  که  بوده  حجم  مترمکعب  ۱.۱۴ میلیارد 
دارد. دریاچه  مساحت  ۵۰ درصدی  افزایش 
تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد 
»آخرین  گفت:   دراین باره  ارومیه  دریاچه  احیای 
 ۱۳۹۹ تیر  در  ارومیه  دریاچه  ماهواره ای  تصویر 
افزایش بیش از ۵۰ درصدی مساحت دریاچه را در 
مدت زمان اجرای طرح ملی نجات دریاچه ارومیه 
نشان می دهد که موجب شده بیشتر کانون های 
بحرانی تولید گردوغبار زیر سطح آب قرار گیرند و 
گردوغبار  طوفان های  وقوع  خطر  آن،  متعاقب 
آن برای بهداشت و  آثار منفی محتمل  نمکی و 

سالمت ساکنان حوضه آبریز رفع شود.« 

همه  وجود  با  دکتری  کنکور  ]شهروند[ 
تغییر  درنهایت  و  درخواست ها  مخالفت ها، 
زمانی که اتفاق افتاد، در دو روز گذشته برگزار شد. 
کنکوری ها سر جلسه حاضر شدند و درنهایت هم 
نمره برگزاری این آزمون ها ۱۵ اعالم شد. این نمره را 
نه مردان و زنان شرکت کننده در آزمون و نه مراقبان 
آزمون ها که معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار 
محسن  کرد.  اعالم  گذشته  روز  بهداشت  وزارت 
است:  دانسته  قبول  قابل  را  نمره  این  فرهادی 
»فکر می کنم با توجه به همه قوت و ضعف هایی که 
وجود داشت، در مجموع می توان نمره قبولی را به 
نحوه برگزاری آزمون کنکور دکتری داد و به رعایت 
پروتکل های بهداشتی آزمون ها نیز نمره ۱۵ یا ۱۶ 
آزمون های بعدی  که در  امیدواریم  و  را می دهیم 
بتوانیم  میزان رعایت را به ۱۷ و ۱۸ و حتی۲۰ برسانیم.« 

در این آزمون ۱۷۵ هزار داوطلب در هشت گروه 
آموزشی و ۳۴۵رشته تحصیلی و در۶۰ شهرستان 
حاضر شدند و مخالفان برگزاری هم که قرار گرفتن 
داوطلبان در کنار یکدیگر و فضای بسته را عاملی 
نتوانستند  می دانستند،  ویروس  انتشار  برای 
کاری از پیش ببرند و هشتگ هایی چون »تعویق 
کنکور ۹۹« و فضای مجازی هم چندان کارساز نبود. 
وزارتخانه  دو  دکتری  آزمون   داوطلبان  چنانچه 
امضا  این ۷۰ هزار  از  پیش  هم  علوم  و  بهداشت 
جمع کردند تا سندی باشد برای به تعویق افتادن دو 
آزمون تخصصی. آزمون هایی که درنهایت در همین 

روزهای گذشته برگزار شدند.
حسین قنبری، مشاور معاون آموزشی وزارت 
بهداشت هم پیش از این با تأکید بر اینکه مخالفان 
برگزاری کنکور به جای تالش برای به تعویق انداختن 
این  بهتر  برگزاری  برای  راهکارهایی  دنبال  آن، 
آزمون باشند، به ایسنا گفته بود: »با توجه به اینکه 
تصویر روشنی از ادامه روند شیوع کرونا در کشور 
از  هیچ کدام  نمی توانیم  ما  بنابراین  ندارد،  وجود 
آزمون های  سال ۹۹ را به تعویق بیندازیم. متاسفانه 
تالش ها و اقداماتی که عده ای برای تعویق یا حذف 
کنکور  سال ۹۹ و همچنین آزمون های دیگر انجام 
را به  می دهند، به مراتب فشار و استرس زیادی 
خانواده ها و داوطلبان وارد می کند و تبعات این نوع 
فشارهای روانی برای داوطلبان آزمون های مختلف 
تبعات  از  بیشتر  سراسری  آزمون  به خصوص 
نگرانی های ناشی از ابتال به کرونا خواهد بود.« سیما 
سه شنبه  هم  بهداشت  وزرات  سخنگوی  الری، 
گذشته از نتایج نظرسنجی  گفت که در آن ۹۵ درصد 

داوطلبان خواسته اند کنکور برگزار شود. 
با این حال کنکور روزهای گذشته درحالی برگزار 
شد که تعدادی از داوطلبان مبتال به کرونا هم درآن 
شرکت داشتند و سازمان سنجش اعالم کرده بود 
که این مبتالیان باید در بیمارستان طالقانی آزمون 
دهند. اما آن طور که ایرنا نوشت برخی فیلم های 
بی اطالعی  از  مجازی  فضای  در  منتشرشده 
بر  مبنی  تهران  طالقانی  بیمارستان  مسئوالن 
برگزاری آزمون دکتری برای داوطلبان کرونایی در این 
مکان خبر می داد. بر این اساس اعالم شده بود که 
داوطلبان مبتال به کرونا سر موقع در بیمارستان 
طالقانی حاضر شدند، اما اجازه ورود به بیمارستان 
خدایی،  ابراهیم  موارد  این  از  پس  که  نداشتند 
اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
کرد این تاخیرها برای رعایت بیشتر پروتکل بوده 
است: »۵۵ داوطلب مبتال به کرونا از طریق تکمیل 
فرم خوداظهاری شناسایی شدند. در بیمارستان 
آموزش  سنجش  سازمان  نمایندگان  طالقانی، 
کشور و وزارت بهداشت حضور دارند و ۲۱ داوطلب 

در این مکان آزمون دادند.« 
عنوان  که  است  درحالی  اتفاقات  این  همه 
شده چنانچه پروتکل های وزارت بهداشت برای 
ممکن  نشود،  رعایت  درستی  به  دکتری  آزمون 
است در برگزاری کنکورهای آینده تأثیرگذار باشد. 
زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس هم 
پیشنهادی  دوفوریتی  طرح  ارایه  از  گذشته  روز 
مجلس برای تعویق کنکور ارشد و سراسری خبر 
داده است: »یک طرح دو فوریتی برای تعویق کنکور 
کارشناسی ارشد، کارشناسی و برد تخصصی پزشکی 
در مجلس تهیه و آماده شده است که در نظر داریم 
هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود. 
ازجمله  شده  پیشنهاد  دیگری  راهکارهای  البته 
اینکه داوطلبان در چند روز و طی روزهای متوالی 
آزمون بدهند، از این جهت که تعداد جمعیت کمتر 
شود و در یک فاصله گذاری مناسب و رعایت دقیق 
پروتکل ها اقدام گیرد که این هم می تواند یک گزینه 
باشد.« به گفته او در صورتی که این پروتکل ها در 
آزمون ها جدی گرفته نشود، قطعا وزیر علوم مورد 

سؤال مجلس واقع و به مجلس فراخوانده خواهد 
شد: »همچنین طی صحبتی که با آقای زاکانی، رئیس 
شد  مقرر  داشتیم،  مجلس  پژوهش های  مرکز 
نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس را هم 
دریافت کنیم تا جوانب مختلف بحث تعویق کنکور 

دیده شود و داوطلبان متضرر نشوند.«

صندلی ها نزدیک به هم چیده شدند
تعدادی از داوطلبانی که در دو روز گذشته آزمون 
امسال  آزمون   برگزاری  شرایط  معتقدند  داده اند، 
تفاوت چندانی با گذشته نداشته است. هرچند 
استفاده از ماسک اجباری بوده است، اما صندلی ها 
بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی درست چیده 
شدند و مثال در دانشگاه علم و صنعت حتی آزمون 
دکترای  داوطلب  که  سها  برگزارشد.  زیرزمین  در 
از  »قبل  می گوید:  »شهروند«  به  بوده،  ارتباطات 
آزمون یک ساعت معطل  شدیم و اجازه  شروع 
نمی دادند در این زمان در حیاط باشیم. به اجبار 
آزمون بیایید. صندلی ها  می گفتند باید به محل 
بسیار نزدیک هم بود و هیچ خبری از ضدعفونی 
پیش از ورود به جلسه هم نبود. فقط تب سنجی 
انجام می شد که آن هم باعث تجمع افراد جلوی در 

ورودی بود.« 
سها می گوید از شرایط حوزه های دیگر بی اطالع 
است، اما در حوزه ای که او آزمون داده، شرایط با قبل 
فرق چندانی نداشته است: »بیشتر دانشگاه ها 
فضای باز بزرگی دارند. شاید در این فضا بهتر می شد 
آزمون را برگزار کرد.« مهرداد هم داوطلب دکترای 
علوم سیاسی بود و حوزه برگزاری آزمونش دانشگاه 
است  معتقد  هم  او  تهران؛  امین  انتظامی  علوم 
به نسبت  سال گذشته تنها یک ماسک اضافه 
»قبال  بود:  نشده  عملیاتی  دیگری  اتفاق  و  شده 
حذف  کار  این  امسال  می کردند.  انگشت نگاری 
شده بود. بعد از انگشت نگاری هم یک پد الکلی 
می دادند و امسال با آنکه انگشت نگاری نکردند، پد 
الکلی را دادند، اما در بسیاری از حوزه ها از همین پد 

هم خبری نبود.« 

 پروتکل ها در آزمون وزارت علوم
 نادیده گرفته شد

دیروز صبح »امیر« بر سر جلسه آزمون وزارت 
بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران نشست. 
بهداشت  وزارت  ایمونولوژی  دکتری  داوطلب  او 
است و پیش از این در اوایل تیر با امضای نامه ای 
برگزاری  به  نسبت  رئیس جمهوری  به  خطاب 
آزمون های ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت 
علوم با توجه به میزان شیوع کووید-۱۹ در کشور 
اعتراض کرده بود. این نامه ۷۰ هزار امضا داشت. 
برگزاری  شرایط  که  می گوید  »شهروند«  به  او  حاال 
آزمون در دانشگاه علوم پزشکی ایران قابل قبول 
با ماسک سر جلسه نشسته بودند،  بود، همه 
برگه سوال ها را مستقیما روی زمین نگذاشتند و 
محل قرار گیری نیمکت ها در راهروها بود. مراقبان، 
ماسک و شیلد داشتند و تقریبا تمام موارد رعایت 
شده بود. با این حال عکس هایی را که از آزمون 
روز قبل وزارت علوم منتشرشده، دیده است و 
می گوید که خیلی از پروتکل ها رعایت نشده است 
و داوطلبان هم راضی نبودند. »رامین« اما تجربه 
خوبی نداشت. او برای رفتن سر جلسه آزمون رشته 
بیوشیمی بالینی از نیشابور به مشهد رفته بود. او 

چهارشنبه بعدازظهر به مشهد رسید، یک شب 
پنجشنبه  یعنی  فردایش  و  ماند  مسافرخانه  در 
در دانشگاه فردوسی مشهد بر سر جلسه آزمون 
نشست و حاال به »شهروند« می گوید که اوضاع اصال 
خوب نبوده است. او امروز هم آزمون بیوشیمی 
برای  یکشنبه  روز  و  دارد  علوم  وزارت  در  بالینی 
اطمینان از سالمتش می خواهد تست آنتی بادی 
است:  آزمون  برگزاری  شرایط  از  او  انتقاد  بدهد. 
را موش  »چرا داوطلبان دکترا نوبت صبح دیروز 
آزمایشگاهی کردند که اگر اوضاع خوب بود، سایر 
آزمون ها را هم برگزار کنند؟ بعد هم که دیدند شرایط 
خوب نبوده و خیلی از پروتکل ها رعایت نشده، چرا 
نوبت عصر و روز بعدش آزمون برگزار کردند؟ وزیر 
بهداشت گفته بود که اگر در اولین آزمون پروتکل ها 
به خوبی رعایت نشود، آزمون های بعدی تعلیق 
به  رامین  نیفتاد؟«  اتفاق  این  چرا  پس  می شود. 
چند مورد رعایت نشدن پروتکل ها در آزمون روز 
گذشته دانشگاه فردوسی مشهد اشاره می کند: 
»نیم ساعت از آزمون نگذشته بود که داوطلبان 
یکی یکی ماسک ها را برداشتند، دم در ورودی هم 
همه بدون رعایت فاصله اجتماعی وارد می شدند، 
اگر می خواستند فاصله دو متری را رعایت کنند، ورود 
به جلسه آزمون چند ساعت طول می کشید. از آن 
طرف هم خانواده ها جلوی در منتظر ایستاده بودند 

که جمعیت قابل توجهی شده بودند.«
 به گفته او کسانی که در راهروهای دانشگاه 
در  که  کسانی  به  نسبت  بیشتری  فاصله  بودند، 
اتاق ها بودند، با هم داشتند. نکته دیگر این است 
که بیشتر فاصله عرضی میان نیمکت ها رعایت 
شده بود تا طولی. انگار ویروس تنها از عرض منتقل 
می شود. رامین می گوید بدترین اتفاق وسط آزمون، 
عطسه کردن یکی از داوطلبان بود که درست در 
از  مسیر باد کولر قرار داشت و باعث شد خیلی 
داوطلبان به هراس بیفتند: »نکته دیگر این است 
بهداشتی  سرویس  از  آزمون  بین  داوطلبان  که 
از  استفاده  از  بعد  درحالی که  می کردند،  استفاده 
سرویس بهداشتی کسی آن را ضدعفونی نمی کرد. 
شرایط طوری بود که از دیروز بعد از ظهر دچار تب 
و لرز شده ام و باید زودتر آزمایش بدهم.« به گفته 
خراسان  دیگر  شهرهای  از  زیادی  داوطلبان  او 
آمده بودند و این درحالی است که هر کدام از آنها 
از  »یکی  باشند:  عالمت  بدون  ناقل  می توانند 
دوستان من ناقل بی عالمت است، اما فردا برای 

شرکت در آزمون حاضر می شود.«
 او می گوید که نکته دیگر آزمون روز پنجشنبه، 
احتمال تقلب بود: »مراقبان از ترس ابتال به کرونا، 
گوشه سالن ایستاده بودند و همین باعث شد 
برخی از داوطلبان تقلب کنند.« این داوطلب از وضع 
سایر آزمون دهندگان مبتال خبر دارد و می گوید که 
برخی از بیمارستان ها از اینکه قرار است آزمون در 
و  بودند  بی خبر  شود،  برگزار  درمانی  مرکز  همان 
حدود  و  دیرتر  خیلی  آزمون  تا  شد  باعث  همین 
ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه به جای ۸ صبح برگزار شود. 
رامین که جزو نیروهای شرکتی است و در یکی از 
آزمایشگاه  بخش  در  نیشابور  بیمارستان های 
فعالیت می کند، می گوید که این حق آنها نیست که 
در دوره کرونا با آن همه خطرات فعالیت و در آزمونی 
خطرناک شرکت کنند و حاال قرار بر این گذاشته اند 
که تعدیل شان کنند: »می گویند بودجه نداریم و 

باید تعدیل تان کنیم.«

میز خبر داوطلبان آزمون دکتری در گفت وگو با »شهروند« از شرایط برگزاری این کنکور در دو روز گذشته می گویندرویداد

خبرگزاری آنا


