
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

فتحی عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس:
نظر ستاد ملی کرونا در خصوص برگزاری کنکور، فصل الخطاب است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس با بیان 
اینکه حواشی ایجاد شده پیرامون برگزاری کنکور موجب 
افزایش استرس داوطلبان شده است، گفت: » ستاد ملی 
مقابله با کرونا پس دریافت گزارش های کارشناسی از 
مجلس و سایر نهادهای کارشناسی، نظر قاطع خود را 

اعالم کرده و همه نیز مطیع آن باشند.«
به گزارش سپید، محسن فتحی در گفت و گو با خانه ملت گفت: »به نوعی آینده شغلی حدود 
900 هزار نفر به برگزاری کنکور بستگی دارد از این رو نباید فضای قبل از آزمون را به نحوی 

ملتهب کنیم که داوطلبان و خانواده ها به تنها چیزی که فکر نکنند اصل آزمون باشد.«
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت ایجاد 
آرامش در میان داوطبان کنکور، افزود: »همانطور که مقام معظم رهبری نحوه برگزاری مراسم 
عزاداری ایام ماه محرم را منوط به لحاظ نظر ستاد ملی مقابله با کرونا کرده است، برای برگزاری 
کنکور هم باید به همین شیوه نظر ستاد لحاظ شود. معتقدم ستاد ملی مقابله با کرونا باید پس 
دریافت گزارش های کارشناسی از مجلس و سایر نهادها، نظر قاطع خود را در این خصوص 
اعالم کرده و همه نیز مطیع آن باشند.« عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر 
حفظ سالمتی روحی و روانی داوطلبان کنکور و خانواد ه  های  آنها تاکید کرد و گفت: »حواشی 
ایجاد شده پیرامون برگزاری کنکور موجب افزایش استرس داوطلبان و خانواده های آنها شده 
است. از این رو باید برای ایجاد آرامش در جامعه مسئوالن از اظهار نظرهای غیر کارشناسی 

خودداری کرده و مالک را نظر ستاد ملی مقابله باکرونا قرار دهند.«

مجلس

آزمون

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت با تأکید بر اینکه هیچ گونه اغماضی در 
تعطیلی موقت و پلمب مراکز متخلف در رعایت 
پروتکل های بهداشتی وجود ندارد، گفت: »در نتیجه 
بازرسی ها، پایین ترین سطح  جدول  در رعایت نکات 
بهداشتی پاساژها هستند و بعد از آن نیز نانوایی ها 

در رده بعدی قرار می گیرند.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی درباره وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی در شهر تهران، گفت: 
»متاسفانه تهران مجددا در وضعیت قرمز قرار گرفته 
است که در این شرایط تنها گروهی از اصناف را 
خواهیم داشت که بنابر ضرورت فعالند؛ اما همانطور 
که شهروندان تهرانی می بینند چون سیاست های ستاد 
ملی مقابله با کرونا ایجاد محدودیت های شدید 
نیست و راه چاره را رعایت پروتکل های بهداشتی 
می داند، خیلی از اصناف اکنون فعالند در حالی که در 
شرایط قرمز اولیه داوطلبانه یا اجباری تعطیل بودند.«
تعطیلی  اعالم  به  مجبور  نیز  »اکنون  افزود:  وی 
واحدهایی شدیم که طبیعت فعالیت تجمعی دارند 
یا شرایط خطرناک شغلی دارند؛ مانند آرایشگاه های 
زنانه که اغلب در تهویه هوا مشکل دارند و تماس 
افراد بسیار نزدیک است و همچنین تاالرهای پذیرایی 
که خصلتشان تجمعی است و ممنوعیت فعالیتشان 
اعالم شده است.« وی درباره وضعیت بهداشتی در 
پاساژها، تصریح کرد: »نسبت به گذشته مقداری 
بیشتر سقوط کردند؛ یعنی در گزارشی که وزارت 
بهداشت به ستاد ملی کرونا اعالم کرد، در نتیجه 
بازرسی های مشترک همکارانمان، پایین ترین سطح  
جدول  در رعایت نکات بهداشتی پاساژها هستند و 
بعد از آن نیز نانوایی ها در رده بعدی قرار می گیرند.«
فرهادی افزود: »در تهران و شهرهایی مثل تهران 
پاساژها و مراکز خرید بزرگ داریم و اولین چیزی  
که مهم است این است که مدیر و مسئول پاساژ 
باید بتواند جمعیت را کنترل و مدیریت کند؛ چون 
ممکن است واحدهای داخل پاساژ نکات را رعایت 
کنند، ولی ازدحام در فضای پاساژ وجود داشته باشد. 
نیاز است تمرکز بیشتری بر پاساژها که محل رفت 
و آمد مردم است و نانوایی ها که قوت غالب مردم 
را تامین می کنند، وجود داشته باشد. متاسفانه ما هر 
هفته به طور میانگین در حال تعطیلی هزار واحد 
در کل کشور هستیم. البته این تعطیلی ها پس از 
اخطارهایی که داده می شود صورت می گیرد و با 

سیاستی که ستاد ملی کرونا و کمیته اجتماعی-انتظامی 
وزارت بهداشت بر آن تاکید دارد، ما هیچ تفاوتی 

میان واحدها نمی گذاریم.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »در اواخر فروردین 
و پیش از بازگشایی  واحدهای صنفی سامانه ای راه 
اندازی شد تا اصناف در آن ثبت نام کنند که حدود ۳ 
میلیون و ۳00 هزار واحد ثبت نام کردند و هرکسی 
که ثبت نام کرد پروتکل بهداشتی مربوطه را از طریق 
پیامک دریافت کرد؛ یعنی برای ۱۲ هزار و ۶00 شغل 
پروتکل دادیم. پروتکل های بهداشتی در نانوایی ها 
بسیار ساده است که عمده  آن فاصله گذاری اجتماعی، 

زدن ماسک و حذف دریافت وجه نقد است.«
فرهادی درباره وضعیت رعایت نکات بهداشتی در 
متروی تهران، اظهار کرد: »در مترو دغدغه خاصی 
برای ماسک نداریم زیرا شاخصمان در مترو باالی 
90 درصد است. موضوعی که در مترو مشکل دارد 
فاصله گذاری اجتماعی است. در حمل و نقل عمومی 
به ویژه در زمان پیک استفاده، متاسفانه علی رغم 
زحماتی که کشیده می شود فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت نمی شود. باید حجم واگن ها و زیرساخت 
مترو افزایش یابد که نیازمند برنامه ریزی های بیشتر 
است. البته امیدواریم لغو فعلی طرح ترافیک در 

تهران به خلوت شدن مترو کمک کند.«
فاصله گذاری  مشکل  که  این  بر  تاکید  با  وی 
اجتماعی در اتوبوس های شهری هم وجود دارد، 
گفت: »علی رغم تمام تالش هایی که صورت گرفته 
رعایت پروتکل ها بدون در نظر گرفتن ۵0 درصد 
ظرفیت، حدود ۴0 درصد است؛ یعنی ۴0 درصد 
پروتکل ها رعایت می شود. زدن ماسک همزمان با 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی موثر خواهد بود. 
اگر فاصله گذاری اجتماعی در فضای بسته مترو 
و اتوبوس رعایت نشود، ماسک زدن هیچ ارزشی 

نخواهد داشت.«
فرهادی با بیان اینکه سامانه ۱90 رسیدگی به شکایات 
بهداشتی را انجام می دهد، تصریح کرد: »مصوبه 
خوبی برای نظارت ها از سوی ستاد ملی کرونا 
داشتیم که همه ی دستگاه ها ناظر و مسئول بر وظایف 
خود هستند و ناظر عالی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت خواهد بود. طبیعتا ۳ دانشگاه علوم پزشکی 
در تهران و همکاران بهداشت محیط ما مشغول 
این نظارت عالیه هستند. در مورد بیماری کرونا 
در چند اصل علمی به اجماع نظر رسیده ایم، اول 
آنکه هرجایی که تجمع باشد، آلوده است. از این 
رو پاساژها، فروشگاه های زنجیره ای، ایستگاه های 
مترو و اتوبوس و تاکسی ها آلوده هستند. هشدار 
می دهیم که رانندگان تاکسی بیش از رانندگان سایر 
ناوگان ها در خطر هستند. ویروس کرونا سنگین 
است و بر سطوح می نشیند فلذا هرجایی که سطح 
وجود داشت و تهویه مشکل داشت قطعا بدانید 

ویروس در گردش است.« 
فرهادی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، 
ادامه داد: »وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور در خصوص تعطیلی موقت 
و پلمب و مهر و موم کردن هیچ صنفی چه دولتی و 
چه خصوصی اغماض نخواهد کرد. ما جایگاه های 
پمپ بنزین، بانک های دولتی، دفاتر پیشخوان دولت، 
دفاتر کارگزاری ها و...   متخلف را بسته ایم و جلوی 

کانون خطر را گرفته ایم.«

ثبت نام آزمون استخدامی پاساژهاونانواییهادرپایینترینسطحرعایتپروتکلها
وزارت بهداشت آغاز شد

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
از روز ۱۳ مرداد آغاز شد و تا ساعت ۲۴ 

روز یکشنبه ۱9 مرداد ادامه دارد. 
به گزارش سپید، ثبت نام آزمون استخدام 
قرارداد کار معین دانشگاه های علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی از امروز دوشنبه 
۱۳ مرداد آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ 

روز یک شنبه ۱9 مرداد ادامه دارد. 
ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
 22https: //sanjeshp. ir/Content. در لینک
aspx?click= سایت مرکز سنجش آموزش 
دفترچه  همچین  است  فعال  پزشکی 
قراردادی  استخدامی  آزمون  راهنمای 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
 ۱۳99 شهریور  کشور  درمانی  بهداشتی 
در سایت مرکز سنجش منتشر شده است. 

آزمون انسانی استخدام قراردادی کار معین 
جهت تأمین نیروی در دانشگاه های علوم 
اسدآباد،  ارومیه،  اردبیل،  اراک،  پزشکی 
ایران،  اهواز،  البرز،  اصفهان،  اسفراین، 
بجنورد،  بابل،  آبادان،  ایالم،  ایرانشهر، 
بوشهر، بهبهان، تبریز، تربت جام، تربت 
حیدریه، جهرم، جیرفت، خلخال، خمین، 
خوی، علوم بهزیستی و توانبخشی، دزفول، 
رفسنجان، زا دان، زنجان، ساوه، سبزوار، 
شاهرود،  سیرجان،  سمنان،  سراب، 
شوشتر، شهرکرد، شهیدبهشتی، قزوین، 
کاشان، کردستان، کرمان، گراش، گلستان، 
گناباد، گیالن، الرستان، مراغه، مرکز قلب 
شهیدرجایی، مشهد، نیشابور، هرمزگان، 
یاسوج، یزد و لرستان در تاریخ ۱۴ شهریور 

برگزار خواهد شد.فارس
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