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خبر
کرونا روی آمار  200به باال قفل کرد

سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی ۲۵۴۸مورد
جدید کووید ۱۹-در کشور خبر داد و گفت :یک هزار
و  ۶۷نفر از این موارد جدید در مراکز درمانی بستری
شدند .به گزارش ایسنا ،دکتر سیماسادات الری گفت:
تا ظهر ۱۱مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشــخیصی ،دو هزار و  ۵۴۸بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۶۷
نفر از آنها بستری شدند .همچنین مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به ۳۰۶هزار و  ۷۵۲نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود :متاسفانه۲۱۶ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به ۱۶هزار و  ۹۸۲نفر رســید.
همچنین خوشبختانه تا کنون  ۲۶۵هزار و  ۸۳۰نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص
شــده اند .الری گفت ۴۰۱۱ :نفــر از بیماران مبتال
به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند و تا کنون دو میلیون و  ۴۸۲هزار
و  ۵۵۳آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شده است .سخنگوی وزارت بهداشت افزود :استانهای
تهران ،مازندران ،گلستان ،فارس ،آذربایجان شرقی،
اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،خراسان رضوی ،کرمان،
خراسان شــمالی ،سمنان ،لرســتان و هرمزگان در
وضعیت قرمز قرار دارند .وی همچنین گفت :همچنین
اســتانهای آذربایجان غربی ،خوزســتان ،بوشــهر،
چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،همدان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،مرکزی ،یزد ،گیالن و قم هم در وضعیت
هشدار قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت با بیان
اینکه ،پزشکان ،پرســتاران ،کارورزان ،کلیه پرسنل
مراکز درمانی در سراســر کشــور شش ماه است که
جان بر کف متحمل ســختیهای زیادی شدند و از
هیچ کوشی برای نجات بیماران دریغ نکردند ،گفت:
در این مدت عده ای از این جهادگران عرصه سالمت
را از دســت دادیم و عده ای از آنها خود متحمل درد
و رنج این بیماری شدند .بنابراین تنها راه حمایت از
مدافعان سالمت ،رعایت جدی اصول سه گانه شامل
فاصله گذاری فیزیکی ،استفاده از ماسک و شستشوی
دستها است و امیدواریم با همکاری یکدیگر بزودی
شاهد شکست زنجیره انتقال بیماری در کشور باشیم.
دلنوشته شهید مدافع سالمت آمل:

خدایا به این مردم رحم کن

ایسنا -دومین شــهید مدافع سالمت آمل ،پیش از
عزیمت به تهران برای ادامه درمان و بستری شدن ،در
دلنوشتهای ،توصیههایی برای اساتید و همکاران خود
داشته است .جمعه گذشته بود که ،یازدهمین شهید
مدافع سالمت مازندران و دومین شهید مدافع سالمت
آمل ،دکتر بهرام طهماسبی با استقبال بینظیر مردم
آمل ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی به خاک سپرده
شــد .به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشــکی مازندران ،این شهید مدافع
ســامت  ۱۴روز با بیماری کرونا دست و پنجه نرم
کرد و در نهایت پنجشنبه گذشته به شهادت رسید.
او در آخرین دلنونشــته خود که خواندن آن خالی از
لطف نیست،آورده است :سالم و ارادت خدمت اساتید
گروه ،اینجانب دکتر طهماسبی هستم که مسئولیت
بیمارستان ریفرال کرونا آمل با ۱۶۰بیمار را به عهده
دارم ،االن  ۱۵روز در  icuبیمارستان خودم بستری
هستم و همه درمانهای موجود روی بنده انجام شده
اســت ،الحمدهلل روند بهبودی آغاز شده ،ولی خیلی
کند پیش میره .کامال وابســته به اکســیژن مداوم
هستم .از همه اساتید گروه عاجزانه خواهش میکنم
بحثهای حاشیهای مانند انجمنهای علمی را فعال
کنار بگذارید .هیچ چیزی واجبتر از این نیست که
ســناریوهای مختلف را در بازههای زمانی ۱۰روز به
۱۰روز ترســیم کنید ،واقعا اوضاع خیلی خیلی بدتر
از این حرفهاست .کادر درمان و پزشکان متخصص
دارند از کار میافتند ،من به علت ریزش شدید نیرو
مجبور به عدم پذیرش بیماران هستم و تعداد بیماران
همچنان افزایشی است .اساتید محترم اپیدمیولوژی
واقعا از شــما عاجزانه خواهــش میکنم مدلینگ و
ســناریوهای ورودی بیماران و ظرفیت سیســتم را
سریعتر ترســیم کنید و به مسئوالن مربوط بدهید
تا فاجعهای به بار نیامده اســت .امروز نظام سالمت
به اســاتید چکمهپوش و پراکتیــس کار نیاز دارد،
اپیدمیولوژیست امروز باید چکمهپوش و وسط میدان
باشد وقتی که دیروز آقای حریرچی گفتن ۳۰درصد
بستریهای مشهد مسافر هستند ،یعنی اپیدمیولوژی
میدانی ،خودم در بیمارســتان خــودم آمار گرفتم
۷۳درصد موارد بستری در ۲هفته اخیر سابقه حضور
در تجمعات داشتند .جسارت بنده را ببخشید .برای
تایپ هر کلمهای باید کلی اکســیژن به بنده برسد،
خدایا به این مردم رحم کن.

تمدید دورکاری در دستگاههای اجرایی
استان تهران برای یک هفته

استاندار تهران با اشــاره به تشدید نظارت بر رعایت
پروتکلهای بهداشــتی از تمدید دورکاری یک سوم
کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران در هفته
جاری خبر داد .به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی
بندپی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با
اشاره به تصمیمهای جدید ستاد ملی کرونا برای این
استان اظهار داشت :طی هفته جاری طرح ترافیک در
پایتخت به حالت تعلیق درآمده و بقیه محدودیتها
همچون هفتههای گذشــته پابرجاســت .وی ادامه
داد :حضــور و تجمع مردم در اماکن مختلف به ویژه
سیستم حملونقل عمومی به شیوع گستردهتر این
ویروس در تهران منجر شد و امید است تعلیق طرح
ترافیک نقش مهمی در مدیریت این جریان داشــته
باشد.
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طرح دو فوریتی برای تعویق آزمون 99دانشگاهها در گفتوگوی همدلی با اعضای کمیسیون آموزش

چشمکنکوریهابهبهارستان

همدلی| گمانهزنیها بــرای برگزاری کنکور
همچنان ادامه دارد .در حالی که روز گذشــته
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اعالم کرد که برای
برگزاری کنکورها در روزهای آینده هیچ مشکلی
نداریم ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خبر
از یک طرح دو فوریتی برای به تعویق انداختن
کنکور داد ،البته طرحی کــه بعضی از اعضای
کمیسیون آموزش مجلس از ماهیت آن چندان
اطالعی ندارند .همه این دوگانگی آراء و نظرها
حاال تبدیل به اســترس و نگرانی برای دخترها
و پســرهایی شده است که منتظر یک تصمیم
قطعی برای برگزار شدن یا برگزار نشدن کنکور
هستند ،تصمیمی که فردای آن روز کسی مجدد
برای تغییر آن طرح ننویسد و جلسه برگزار نکند.
آماده برگزاری کنکور هستیم!
با ایــن وجود بعــد از کشوقوسهای فراوان
باالخره پنجشنبه هفته گذشته کنکور دکتری
برگزار شــد .کنکوری که طبق گفتــه وزارت
علومیهــا 175هزار متقاضی داشــت و از این
بین چیزی نزدیک به 30درصد آنها سر جلسه
کنکور غیبت داشتند .اما بعد از برگزاری آزمون
دکتری دیدگاهها و نظرهای متفاوتی در خصوص
رعایت شدن و رعایت نشدن دستورالعملهای
بهداشتی مطرح شــد .دیدگاههایی که بهقدری
با یکدیگر فاصله داشــتند که گویی در مورد دو
اتفاق متفاوت بیان شــدهاند .در یک نمونه روز
گذشــته منصور غالمی ،وزیر علوم تحقیقات و
فناوری در جلســه ستاد ملی مبارزه با کرونا در
خصوص تجربه برگزاری آزمون هفته گذشــته
دکتــری ،اعالم کرد که «با توجــه به برگزاری
آزمون اخیر مــا برای برگزاری دیگر آزمونهای
ش مستندی
پیشرو هیچ مشکلی نداریم .گزار 
از تکتک اســتانها و دانشــگاهها و حوزههای
برگــزاری آزمون اخــذ شــده ،نظرخواهی از
داوطلبان دکتری که در آزمون شــرکت کرده
بودند از طریق ســایت ســازمان سنجش که
فقط داوطلبها میتوانســتند وارد نظرسنجی
شوند اخذ شــده ،بالغ بر 80درصدر از برگزاری
آزمون ابراز رضایت کردند .مواردی هم که مطرح
شده سازمان سنجش برای برگزاری آزمونهای
بعدی حتما آنها را مورد استفاده قرار میدهد .در
شرایط فعلی آمادگی بسیار خوبی وجود دارد و
همکاری با وزارت بهداشــت میتواند ما را برای
برگزاری آزمونهای بعدی کمک کند».
پروتکل بهداشتی کنکور دکتری خوب
اجرا نشد
این صحبتهای وزیر علوم در حالی عنوان شد
که رئیس کمیســیون بهداشت مجلس شورای
اســامی با شــرکت در یک برنامه تلویزیونی
خبــر از یک طرح دو فوریتــی داد ،طرحی که
قصد دارد جلوی تمامــی کنکورها را بگیرد .به
گزارش تسنیم حسینعلی شــهریاری با اشاره
بــه کنکور دکتری که در اواخر هفته گذشــته

برگزار شد عنوان کرد«:مشکل ما این است که و وضعیت اجرایی نمیتــوان همه پروتکلها را
پروتکل مینویسیم اما در عمل اجرایی و عملیاتی رعایت کــرد .باید ابتدا بیماری را کنترل کنیم،
نمیشود؛ در آزمون دکتری درحوزههای امتحانی بعد امتحانات را برگزار کنیم .بنده و دکتر منادی
مشکالت جدی وجود داشته و ضمن اینکه فقط رئیس کمیسیون آموزش ،نامهای به وزیر علوم و
تهران را نداریم ،باید استانهای گرمسیری مانند وزیر بهداشت نوشتیم و قرار است شنبه مجدد
خوزستان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان را بررســی شــود ،تعدادی از نمایندگان هم نامه
هم ببینیم؛ تصور کنید فردی چهارساعت ماسک نوشــت ه و دوباره نگرانی خود را اعالم کردهاند،
بزند و در فضای سرپوشیدهای که نمیتوان کولر اولویت اول سالمتی فرزندان ماست ،قرار نیست
به علت شرکت در کنکور
را هــم به علت انتقال
در شــرایط نامناســب،
آلودگی روشــن کرد
شــماری از داوطلبان یا
بنشــیند و امتحــان
اعضای خانوادهشان جان
بدهد؛ فقط نوشــتن
خود را از دست بدهند».
پروتکل کافی نیست
آنطــور که بــه نظر
و نشــان دادهایــم
میرســد ،در میان همه
توان اجرایــی کردن
این اختالفِ برآوردها که
آن را نداریــم ».حاال
امانقلیچشادمهر
درباره رعایت پروتکلهای
صحبتهای شهریاری
نمایندهمجلس
بهداشتی آزمون دکتری
درســت در نقطــه
ِ
با این وضعیت کرونا که همه چیز
وجــود دارد ،احتمــاالً
مقابــل صحبتهای
را تحت شعاع قرار داده است،
قرار اســت یک طرح دو
معــاون فنــی مرکز
آزمونهای ورودی دانشگاه برای
فوریتــی در مجلس ارائه
سالمت محیط و کار
حفظ سالمتی اگر به تعویق بیفتند
شود تا شاید بتواند برای
وزارت بهداشــت قرار
بهتر است .ضمن اینکه سایر همکاران
همیشه مسئله برگزاری
دارد .فرهــادی پیش
ما هم در مجلس با به تعویق افتادن
کنکــور را حــل و فصل
از این درباره وضعیت
آزمونها موافق هستند ،منتهی
کند .رئیس کمیســیون
رعایــت پروتکلها و
تصمیمگیری نهایی بر عهده ستاد
ملی مبارزه با کرونا قرار گرفته و آنها
بهداشت مجلس در این
نحوه برگزاری آزمون
عالقه دارند آزمونها برگزار شود.
خصوص گفتــه که «ما
دکتری ،به رســانهها
تصمیم گیرنده نیستیم و
گفته بود کــه «فکر
نمیتوانیم زمان را تعیین
میکنم بــا توجه به
همــه قوت و ضعفهایی که وجود داشــت ،در کنیم ولی همکاران ما مصمم هستند شاید اگر
مجموع میتوان نمره قبولی را به نحوه برگزاری ستاد کرونا تصمیم نگیرد ،یک طرح دوفوریتی
آزمون داد و به رعایت پروتکلهای بهداشــتی بیاورند و جلوی تمام کنکورها را بگیرند که البته
هنوز قطعی نشده است».
آزمونها نمره  ۱۵یا  ۱۶را میدهیم».
تصمیمگیرنده نهایی ستاد ملی مبارزه با
طرح دو فوریتــی مجلس برای تعلیق
کرونا است
کنکور
در همیــن رابطه «امانقلیج شــادمهر» عضو
این درحالی اســت که به گزارش تســنیم،
شهریاری ضمن اشاره به نبود ضمانت اجرایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به روزنامه
رعایت پروتکلهای بهداشتی در این رابطه گفته «همدلی» میگوید که «زمزمههایی هست که
که «با این اقلیم گسترده ،فرهنگهای مختلف ما قرار اســت یکشنبه بعدازظهر در کمیسیون

آموزش مواردی را بررســی کنیــم ،احتماالً آن
روز طرحی آماده باشــد ،اما من هنوز در جریان
قرار نگرفتهام ».او یادآور میشود«:حاال تا طرحی
بخواهــد در مجلس بیاید و بعد فوریت بگیرد و
تا اینکه طرح تصویب شود زمان زیادی خواهد
برد .از ســوی دیگر آموزش عالی مصمم هست
که آزمونها برگزار شود بنابراین به نظر میرسد
تصمیمگیرنده اصلی در این باره همان ســتاد
ملی مبارزه با کرونا باشد ».این عضو کمیسیون
آموزش مجلس ادامه میدهد«:به نظر خودم با
این وضعیت کرونا که همه چیز را تحت شــعاع
قرار داده اســت ،آزمونها اگر به تعویق بیفتند
بهتر اســت .ضمن اینکه سایر همکاران ما هم
در مجلس با به تعویــق افتادن آزمونها موافق
هســتند ،منتهی تصمیمگیری نهایی همانطور
که گفتم بر عهده ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار
گرفته و آنها عالقه دارند آزمونها برگزار شود».
فع ً
ال باید منتظر بود!
در همین خصــوص «محمد وحیدی» عضو
دیگر کمیســیون آموزش مجلس درباره طرح
دو فوریتی مطرح شــده به «همدلی» میگوید:
«حقیقت اینکه جلسات مجلس برگزار نشده و
ما هم در حوزههای انتخابیه شهرستان هستیم،
در حــال حاضر اعالم نظر جدی ندارم تا اینکه
جلسه یکشــنبه بعدازظهر(امروز) برگزار شود
بعد ببینیم شــرایط چگونه خواهد شد ،چرا که
مهمانان جلسه کمیسیون آموزش مجلس وزیر
علوم و وزیر بهداشــت هســتند .بنابراین همه
چیز به جلسه روز یکشنبه(امروز) برمیگردد».
وحیدی در ادامه یادآور میشــود«:من قبال هم
اعالم کرده بودم که اگر پروتکلها رعایت شــود
تعویق بیشتر کنکور شاید مناسب نباشد .البته
شرایط شیوع کرونا در روزهای منتهی به کنکور
اهمیت دارد .اگر مردم دســتورالعملها رعایت
کنند شــاید تا روز کنکور شــرایط بهتر باشد،
اما اگر دســتورالعملها رعایت نشــود باالخره
آســیبهایی وجود خواهد داشت ،لذا ما باید با
آن شرایط تصمیمگیری کنیم .بنابراین به نظر
من االن اعالم چنین خبرهایی استرس زیادی
به کنکوریها وارد میکند ،لذا بهتر است فعال بنا
را بر برگزاری کنکور بگذاریم تا اینکه مشخص
شود شــرایط یکی دو هفته آینده کرونا چگونه
پیش مــیرود ».با این وجــود در حالی که به
برگزاری آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در
روزهای پایانی مردادماه نزدیک هستیم ،همچنان
تشــتت آرا ،بیخبری و بیاطالعی از سرنوشت
کنکــور حتی در میــان نمایندههای مجلس و
اعضای کمیسیون آموزش خانه ملت هم وجود
دارد .از طرفی در حالی که وزیر علوم از برگزاری
آزمونها خبر میدهد اعضای مجلس با تردید از
وجود طرحی دو فوریتی برای به تعویق انداختن
آزمونها صحبت میکنند .حال باید دید باالخره
سرنوشت کنکور چگونه میشود؟

گزارش همدلی از احتمال توقف چاپ کاغذی روزنامه شهروند

مرگ یک روزنامه دیگر نزدیک است

همدلی| ستاره لطفی -در آستانه روز خبرنگار و درست در
ایامی که انتظار میرود مسائل و مشکالت مطبوعات و خبرنگاران
بیــش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد ،خبر از تعطیلی
نسخه کاغذی روزنامه شهروند به گوش میرسد .آن گونه که در
خبرها آمده است ریاست هالل احمر تصمیم گرفته این روزنامه
را به بهانه «آنالین» کردن بیجان کند و به مسلخ ببرد .هفته اول
تیر امســال« ،کریم همتی» ،رئیس جدید جمعیت هالل احمر
اعالم کرد درباره «روزنامه شهروند» نگرانیهایی وجود دارد .حاال
بعــد از حدود یک ماه از این اظهارنظر ،خبرآمده اســت که این
روزنامه ب ه زودی باید از کیوسکهای روزنامه فروشی خداحافظی
کنــد و مخاطبان آن فقــط بهصورت آنالیــن میتوانند به آن
دسترسی پیدا کنند .حکم جدید منتشر شده در سایت جمعیت
هالل احمر ایران به احتمال آنالین شدن روزنامه شهروند رنگ
واقعیت بخشید .براساس حکمی که روز هشتم مرداد در سایت
جمعیت هالل احمر منتشر شــد« ،اسماعیل رمضانی» ضمن
سرپرستی روزنامه شهروند ،ماموریت یافت ظرف یک ماه ،سایت
خبری شهروند آنالین را راهاندازی و با استفاده از نیروهای فعلی و
در جهت انعکاس تالشها و زحمات مجموعه هالل احمر ،روزنامه
را آنالین کند و در پایان نیز ،صرفهجویی اقتصادی را در دستور
کار قرار دهد.
بودجه گم شــده بهانهای برای آنالین شدن روزنامه
شهروند
بسیاری احتمال تعطیلی نسخه کاغذی روزنامه شهروند را به
افشای پولهای گم شده در این روزنامه ربط میدهند و معتقدند
آن ادعا بهانهای برای بیجان کردن این نشریه بود .کریم همتی در
همان روزها به آنالین شدن روزنامه اشاره کرده بود .وی روز ششم
تیرماه گفته بود« :تکلیف هفت هشت میلیارد تومان از پولهایی
که به روزنامه رفته اســت ،معلوم نیست .از پولی که برای خرید
کاغذ رفته است تا هزینه چاپ و ...سندی برای آن وجود ندارد.
این یکی از مشــکالت ما در جمعیت است .دوستان به ما قول
دادهاند که ظرف کمتر از دو ماه این روزنامه آنالین شود .دوستان
روابــط عمومی پیگیر این موضوع باشــند .پول کاغذ و هزینه
چاپ و انتشــار که به این روزنامه پرداخت میشود ،مبلغ زیادی
است .با آنالین شدن روزنامه ،ما به دوستانی هم که در شهروند
هستند ،کمک میکنیم تا شرایطشان بهتر شود .دوست نداریم
کســی که ۱۱سال با ما همکاری کرده است ،بدون خداحافظی
سیســتم را ترک کند ».عدهای معتقدند برخالف ادعای همتی
مسیری که وی در پیش گرفته است ،به اخراج و تعدیل گسترده

اعضای تحریریه شــهروند ،اعم از تیم فنی ،تصحیح ،خدماتی و
روزنامهنگار خواهد انجامید .چرا که آنالین شــدن روزنامه پیش
مقدمه تعطیلی روزنامه است .در حال حاضر مجموعه افراد تیم
شهروند از اعضای تحریریه ،تیم فنی ،ویراستاری و خدماتی به ۶۵
نفر میرسد .بدون تردید پس از آنالین شدن ،بسیاری از اعضای
تیم تحریریه ،فنی و خدمات شغل خود را از دست خواهند داد.
بدیهی اســت با تعطیلی چنین روزنامهای عالوه بر بیکار شدن
عدهای از فعاالن مطبوعاتی ،صدای بخشــی از مردمی که این
روزنامه زبان گویایشــان بود ،نیز خاموش میشود .موضوعی که
گویا برای مدیران و مسئوالن هالل احمر اهمیتی ندارد ،که این
گونه میخواهند تیشه بر ریشه این رسانه بزنند و در این وضعیت
بغرنج رسانه و مطبوعات اندک بارقه امید برای توجه مخاطبان به
رسانه کاغذی نیز به یأس تبدیل کنند.
تاریخچه تأسیس شهروند
روزنامه شهروند در 26اسفند  91و چهار ماه مانده به یازدهمین
انتخابات ریاست جمهوری ایران متولد شد16 .صفحه داشت و با
همکاری «ابوالحسن فقیه» و مدیر مسئولی «عبدالرضا داوری»،
مشــاور رســانهای محمود احمدینژاد پا بــه عرصه مطبوعات
گذاشــت .ابتدا از اصولگرایان حمایت میکرد ،اما بعدها تغییر
رویه داد .چند ماه بعد از تاســیس روزنامه شهروند و در 21مهر
 ۱۳۹۲این روزنامه طی مطلبی با عنوان «تا درودی دیگر بدرود»
نوشت« :تصمیم بر این شدهاســت که خونی تازه در رگ و پی
شــهروند به جریان افتد و در شکل و قالبی جدید ظاهر شود .بر
این اساس به آگاهی مخاطبان میرسانیم که انتشار شهروند از
فردا متوقف خواهد شد تا گروه جدید بتوانند به ایجاد تغییرات
همت گمارند ».بعد از شروع دوباره شهروند و در مدت کوتاهی
با تغییر و تحولهایی که در تحریریه این روزنامه اتفاق افتاد ،به
ویژه در زمان سردبیری «افشین امیرشاهی» این نشریه توانست
به عنوان یکی از برجستهترین روزنامههای کشور بهویژه درحوزه
اجتماعی و محیط زیست شناخته شود .روزنامه شهروند منتسب
به جمعیت هالل احمر اســت و فلســفه وجودی این سازمان
بینالمللی خدمت و کمکرسانی به انسانهاست ،از اینرو این
رسانه نیز بیان رنج فراموششدگان را در اولویت خود قرار داد و
صدای گورخوابها ،کولبران ،حاشیهنشینانان و روستاییانی شد
که پیش از آن چندان صدایی از آنان شنیده نمیشد .با این حال
اکنون قرار است با آنالین کردن این روزنامه صدای این روزنامه را
ضعیف و حتی خاموش کنند.
واکنشها به آنالین شدن روزنامه شهروند

انتشار خبر تعطیلی نسخه چاپی شهروند واکنش روزنامهنگاران
را در شبکههای اجتماعی ،به ویژه توئیتر به همراه داشت .یزدان
مرادی ،خبرنگار افتصادی روزنامه شهروند نوشته است« :اتفاقاتی
که این روزها برای #روزنامه_شهروند میافتد ،نمایش یک درک
ســطحی و ناپخته از مطبوعات و رسالت آنهاست؛ تبدیلکردن
یک روزنامه با آن ســابقه قابل دفاع به یک سایت درونسازمانی
در سطح سایت یک روابط عمومی ،جز کجاندیشی چیز دیگری
نیســت« ».احســان بداغی» ،خبرنگار روزنامه ایران در صفحه
توئیترش نوشت« :ماه قبل رئیس هالل احمر در جلسهای فاش
میکند تکلیف  ٧-٨میلیارد پولی که در ســالهای ٩٧و  ٩٨به
روزنامه شهروند رفته ،معلوم نیست .مسئول روزنامه آن زمان کی
بوده؟ اسماعیل رمضانی .حاال در تغییرات اخیر مسئولیت را دوباره
به او دادند ،بــا ماموریت صرفهجویی اقتصادی .با خودتان چند
چند هستید؟» «شکوفه حبیبزاده» ،خبرنگار اقتصادی شرق نیز
با اشاره به ماجرای مفقود شدن پول در روزنامه شهروند توئیت
کرده اســت« :چندروزی از داستان تغییرات #روزنامه شهروند
میگــذره .روزنامهای کــه برای #هاللاحمر هســت و پولش،
#بیتالمــال .آیا قبل از هر چیــزی ،ضرورت نداره تکلیف چند
میلیارد مفقود شده در زمان همین مدیر تازه برگشته به روزنامه،
روشن بشه؟ آیا به همین سادگی میشه با شائبه دزدی ،به سمت
قبلی برگشت؟» اگر چه همواره روزنامهها و رسانههای مکتوب
در ایــران برای بقا به آب و آتــش زدهاند؛ اما مرگ روزنامهها در
این کشــور اتفاق جدیدی نیست ،اگر به خبرهای تاریخ مصرف
گذشته رجوع کنیم میتوانیم لیست بلندباالیی از روزنامههایی
که زمانی در دکههای روزنامهفروشی خودنمایی میکردند مواجه
شویم که اکنون سالهاست از دنیای مطبوعات خداحافظی کرده
و حتی گرد فراموشی بر نام برخی از آنان نشسته است .مخاطبان
روزنامه شهروند امیدوارند شهروند نیز به سرنوشت آن روزنامهها
دچار نشود و اسمش در کنار روزنامههایی مانند جامعه ،طوس،
نشاط و  ...قرار نگیرد؛ روزنامههای پرمخاطبی که روزگاری مردم
برای خرید آنان صف میکشیدند ،اما اکنون به دلیل تصمیمهای
نادرست سالهاست که خاموش شدهاند.
امید است با تصمیمهای درست نسخه چاپی روزنامه شهروند
تــداوم پیدا کند .بدون شــک اگر در این مقطع حســاس که
متوقف شــدن نسخه چاپی این روزنامه سر زبانها افتاده است،
اقــدام درخوری صورت نگیرد و تصمیم به بیجان کردن روزانه
متوقف نشود ،سالها بعد باید این روزنامه را در آرشیو خاطراتمان
جستوجو کنیم.

خبر
هزینه هر بیمار مبتال به کرونا برای
وزارت بهداشت ۱۹میلیون تومان است

ایرنا  -رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :هزینه هر
بیمار مبتال به کووید ۱۹بستری در بیمارستان به طور
میانگین برای وزارت بهداشت حدود  ۱۹میلیون تومان
است و این هزینه برای بیماران آیسییو بسیار بیشتر
است ..کیانوش جهانپور روز شنبه در گفت وگو با ایرنا
افزود :میانگین زمان بستری بیماران کووید ۱۹در بخش
بیمارســتانی پنج تا  ۱۰روز و میانگین بستری در آی
سی یو سه تا چهار هفته است .به طور میانگین  ۱۸تا
 ۱۹میلیون تومان برای هر بیمار بستری هزینه میشود
و هزینه درمان و داروهای بیماران در آی ســی یو چند
برابر این میزان اســت .رئیس مرکــز روابط عمومی و
اطالعرسانی وزارت بهداشت گفت :بخشی از این هزینه
را بیمه پوشش میدهد و بخشی را مردم خود فرانشیز
میدهند ،البته کمترین میزان را بیمار پرداخت میکند.
برخی هزینهها مانند هزینه تست را نیز دولت به صورت
یارانه پرداخت میکند و در نهایت بســیاری از خدمات
برای بیماران در بیمارســتانهای دولتــی رایگان تمام
میشود .جهانپور افزود :هزینه داروها و مراقبت در آی
سی یو بسیار باالست اما همزمان در چند ماه گذشته
صدها ونتیالتور و دســتگاه آی سی یو در بیمارستانها
اضافه شــد .در بهترین روزها حداقل  ۲۵۰۰بیمار در
شــبانه روز در بخشهای آی سی یو بستری هستند و
این عدد در برخی روزها به باالی  ۵۵۰۰مریض در آی
ســی یو رسیده بود و اکنون نیز بیش از سه هزار بیمار
صرفا به علت کرونا در آی سی یو بستری است.

حذف کنکور فعال اجرایی نیست

رئیس سازمان ســنجش آموزش کشــور با تاکید بر
این که فعــا جایگزینی برای پذیــرش داوطلبان در
رشــتههای پر متقاضی نظیر رشتههای پزشکی وجود
ندارد و پرطرفدارها حذف شدنی نیستند ،گفت :در حال
حاضر تعداد  ۹۱۲هزار نفر از داوطلبان براساس سوابق
تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرش
میشوند که بیش از  ۲۰درصد این ظرفیت برای دوره
روزانه دانشگاههای دولتی است.
دکتر ابراهیم خدایی در گفت و گو با ایسنا ،ضمن بیان
این مطلــب در خصوص آخرین تصمیم وزارت علوم و
مسئوالن کشــوری برای حذف کنکور و شیوه پذیرش
در دانشگاهها تاکید کرد :بخشی از برنامه حذف کنکور
شروع شده و ظرفیت پذیرش دانشجو براساس سوابق
تحصیلی که جزئیات آن نیز بر روی ســایت ســازمان
سنجش آموزش کشــور قرار دارد ،با احتساب ظرفیت
دانشگاه آزاد اســامی حدود  ۹۱۲هزار ظرفیت است.
طبیعتا خیلی مایل هســتیم که داوطلبــان ورود به
دانشــگاهها بدون داشــتن کنکور و براســاس سوابق
تحصیلی در دانشــگاهها پذیرش شــوند .وی در ادامه
تصریح کرد :اکثریت مطلق ظرفیتهای دانشگاه آزاد،
پیام نور و موسســات غیرانتفاعــی و همچنین حدود
 ۲۰درصد ظرفیتهای روزانه دانشــگاهها و موسسات
آموزش عالی دولتی براســاس سوابق تحصیلی و بدون
کنکور دانشجو پذیرش میکنند و داوطلبان میتوانند
از این شیوه وارد دانشگاه بشوند .رئیس سازمان سنجش
آموزش کشــور خاطرنشــان کرد :برخی از رشتههای
دانشــگاهها و موسسات آموزشی بسیار پر طرفدار بوده
و رقابــت در بین رشــتههایی نظیر رشــتههای علوم
پزشــکی بسیار سنگین است و داوطلبان برای ورود به
دانشــگاههای بزرگ رقابت میکنند .بنابراین با توجه
به تقاضــای زیاد ،تراکم و پراکندگی نمرات نمیتوانیم
پذیرفته شدگان این دانشگاهها را تفکیک کنیم و فعال به
جز آزمون نمیتوانیم راهکاری برای پذیرش دانشجویان
در دانشگاهها داشته باشیم.

انتقال  ۱۵۷مصدوم انواع حوادث به
مراکز درمانی طی  ۷۲ساعت گذشته

ایرنا  -معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت
هاللاحمر از انتقال  ۱۵۷مصدوم انواع حوادث به مراکز
درمانی طی  ۷۲ســاعت گذشته در سراسر کشور خبر
داد .محمدباقــر محمدی روز شــنبه در گفت وگو با
خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود :در مدت یاد شده و با تالش
امدادگران و نجاتگران هالل احمر در سراسر کشور۲۸۰ ،
مورد ماموریت امداد و نجات برای امدادرسانی به ۳۷۷
نفر از هموطنان آسیب دیده و متاثر از انواع حوادث در
سراسر کشور انجام شد .وی ادامه داد :با اعزام گروههای
واکنش سریع امدادی هالل احمر به محل وقوع حوادث
یاد شــده ،امدادگران و نجاتگران هالل احمر توانستند
جــان  ۲۰۱مصدوم را نجات دهنــد .معاون عملیات
سازمان امداد و نجات جمعیت هاللاحمر گفت :با تالش
امدادگران و نجاتگران اعزامــی به محل وقوع حوادث
یاد شــده  ۱۵۷نفر از مصدومان برای دریافت خدمات
تکمیلی به مراکز درمانی و بیمارستانی منتقل و ۱۰۷
نفر دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند .محمدی
افزود :در مدت  ۷۲ساعت گذشته  ۱۵عملیات رهاسازی
و نجات فنی نیز برای خدمات رســانی و نجات به ۱۸
مصدوم از سرنشــینان گرفتار و آســیب دیده حوادث
رانندگی از میان خودروهای آســیب دیده و تصادفی
با استفاده از ســتهای نجات هیدرولیک و پنوماتیک
انجام شده است .وی از مردم خواست تا در صورت قرار
گرفتن در وضعیتهای اضطراری و پیچیده انواع حوادث
و سوانح با شماره  ۱۱۲مرکز پاسخگویی فوری به انواع
حوادث در سراسر کشور تماس بگیرند.
زمینلرزه در کهنوج
مجتی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا با اشاره به وقوع زمینلرزه در استان کرمان
گفت :زمینلرزهای به  ۴.۵در مقیاس ریشــتر اســتان
کرمان حوالی کهنوج را در ساعت  ۶:۵۴دیروز لرزاند که
این زمینلرزه در عمق  ۱۰کیلومتری زمین بود.

