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وزیر بهداشت پس از برگزاری جلسه ای با وزیر علوم و روسای کمیسیون های آموزش و بهداشت مجلس اعالم کرد

کنکور31مردادبرگزارمیشود
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
رعایت  با  سراسری  کنکور  برگزاری  از 
 31( مقرر  تاریخ  در  بهداشتی  پروتکل های 

مرداد( خبر داد.
دوشنبه  روز  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
و  علوم  وزیر  با  جلسه ای  برگزاری  از  پس 
زمینه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
»بزرگترین  گفت:  سراسری  کنکور  برگزاری 
ملت  عزیزان  سالمت  حفظ  ما  همه  دغدغه 
ایران است و هر فرزند این سرزمین را فرزند 
و  برگزار  مفصلی  جلسه  می دانیم.  خودمان 
بحث های زیادی انجام شد و برای خروج از 
قرار  بندی  موارد مورد جمع  بالتکلیفی،  این 
گرفت تا بتوانیم نتیجه مطلوبی داشته باشیم.«
که  می شود  تشکیل  »کمیته ای  داد:  ادامه  وی 
روسای دو کمیسیون مجلس شورای اسالمی و 
تعدادی از نمایندگان مجلس در کنار همکاران 
ما در وزارت بهداشت و وزارت علوم و سازمان 
سنجش یک بار دیگر پروتکل ها را مرور کرده 
و سخت تر از آزمون دکتری در نظر خواهند 

گرفت.«
وزیر بهداشت گفت: »با سختگیری بیشتر در 
سه مرحله مهم شامل نقل و انتقال داوطلبان 
و  امتحانی  حوزه  داخل  امتحانی،  حوزه  به 
سختگیرانه  پروتکل های  با  و  خروج  هنگام 

دنبال خواهد شد.«
وی ادامه داد: »قرار بر این شد که در مناطق 
مختلف، پروتکل های بهداشتی تغییر کند. در 
استان های گرمسیر مثل سیستان و بلوچستان و 

هرمزگان، در چنین شرایط و آب و هوایی باید 
فاصله ها و موارد را متفاوت در نظر بگیریم. 
قرار شد حدود ۲۰ درصد فضای اشغال هر 
سالن نباشد و فاصله گذاری ها حداقل ۲ متر 
باشد. همچنین قرار شد اگر داوطلبی ماسک 
یا پک بهداشتی نداشت، برای او تهیه شده و 

تحویل داده شود.«

با  ناظرها  که  شد  این  بر  »قرار  گفت:  نمکی 
اشتراک بین وزارت بهداشت و مجلس و بسیج 
نظارت  و  انتخاب  نهاد  مردم  سازمان های  و 

قوی انجام شود.«
وزیر بهداشت افزود: »در مورد کنکور سراسری و 
برخی رشته ها که داوطلب کمتری دارد نیز تالش 

می شود که فضای مناسب تری فراهم شود.«

وی بیان کرد: »تصمیم بر این شد که با توانمندی 
و قدرت، کنکور سراسری در 31 مرداد برگزار 
شود تا هم عزیزان ما از اضطراب در بیایند و 
هم تکلیف برگزارکنندگان روشن شود؛ اما این 
تضمین را هم خواهیم داشت که با رعایت مردم 
و همراهی عزیزان، نظارت بر اجرای پروتکل ها به 

قدری قوی باشد که کسی دچار بیماری نشود.«

خبـر

از شناسایی ۲59۸ مورد جدید  بهداشت  سخنگوی وزارت 
کووید19 در کشور طی ۲4 ساعت گذشته خبر داد و گفت: 

»متاسفانه ۲15 بیمار نیز جان خود را از دست دادند.« 
به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه 13 مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار   59۸ و  هزار  دو 
شناسایی شد که  یک هزار و 3۰4 نفر از آنها بستری شدند.«
وی افزود: »مجموع بیماران کووید19 در کشور به 31۲ هزار 

و 35 نفر رسید.«
الری گفت: »متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۲15 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به 17 هزار و 4۰5 نفر رسید.« 
از  نفر   ۲۲۸ و  هزار   ۲7۰ کنون  تا  »خوشبختانه  افزود:  وی 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
در  کووید19  به  مبتال  بیماران  از  نفر   41۰4« داد:  ادامه  وی 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
وی گفت: »تا کنون دو میلیون و 534 هزار و ۶5۸ آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.«
الری در تشریح استان های در وضعیت قرمز گفت: »استان های 
مازندران، تهران، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، 

البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، 
یزد و گیالن در وضعیت قرمز قرار دارند.«

وی درباره استان های در شرایط هشدار نیز گفت: »همچنین 
قزوین،  زنجان،  هرمزگان،  لرستان،  ایالم،  فارس،  استان های 
آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.«
الری با بیان اینکه در حال حاضر 14 استان در وضعیت قرمز و 
1۲ استان در وضعیت هشدار قرار دارند، افزود: »با همکاری مردم 
در رعایت پروتکل ها و تالش شبانه روزی مسئوالن استانی و 
کادر بهداشت و درمان، استان های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بهتری از 

بیماری قرار گرفته اند؛ البته این موضوع نباید باعث عادی سازی 
شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل ها شود.«

وی ادامه داد: »خوشبختانه استان های فارس، ایالم، لرستان و 
هرمزگان از وضعیت قرمز به وضعیت هشدار تبدیل شده اند 
و با رعایت مردم و تالش کادر بهداشت و درمان و مسئوالن 
استانی موارد ابتال و بستری در برخی شهرستان های این استان ها 
روند کاهشی داشته و موجب شده تعدادی از شهرستان های 

این استان ها از وضعیت قرمز خارج شوند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »متاسفانه استان های 
مرکزی، گیالن و یزد از وضعیت هشدار به وضعیت قرمز تبدیل 
شدند؛ یعنی موارد ابتال و بستری تعداد بیشتری از شهرستان های 
آنها روند افزایشی داشته است که از مردم می خواهیم با جدی 
گرفتن بیشتر پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک کمک 
کنند در هفته های آتی شاهد کاهش آمار ابتال و بستری در 
این استان ها باشیم. همچنین از مردم می خواهیم ازسفرهای 

غیرضروری به این استان ها خودداری کنند.«
الری در پایان صحبت هایش خطاب به مردم گفت: »مطمئن 
باشید با عزم و اراده شما حتی اگر 1۰ درصد به آمار استفاده 
کنندگان از ماسک اضافه شود، تاثیرات چشمگیری در ابتال بستری 

و فوت در کشور را طی هفته های آتی شاهد خواهیم بود.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۲۵۹۸  ابتال و ۲۱۵ فوتی جدید کرونا


