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راه اندازی کارزار مردمی 
مخالفت با واگذاری دماوند

انتشار اخبار مربوط 
به وقف بخشــی از کوه 
دماونــد نگرانی زیادی 
دربــاره آینــده این اثر 
طبیعی ملی ایجاد کرده 

است. در پی همین نگرانی ها کارزاری با بیش از ۱۶ 
هزار امضا به راه افتاده که خواستار توقف واگذاری 
دماوند اســت. با وجود اینکه ســازمان اوقاف خبر 
وقف یک یازدهم از قله دماونــد را تکذیب و اعالم 
کرده که زمین وقفی »جزو قله دماوند نیســت و 
تنها یکی از یال های دماوند که به عنوان مرتع مالر 
شناخته می شــوند وقف شده اســت« با این حال 
اسناد و مدارک جدید نشان می دهد که بخشی از 
کوه دماوند وقف شده است. این موضوع باعث شده 
همچنان نگرانی ها درباره وقف این کوه پابرجا باشد. 
برهمین اساس کارزار مردمی بزرگی به راه افتاده که 
خواستار توقف این واگذاری است. برگزارکنندگان 
این کارزار از مسئوالن سه قوه خواسته اند مانع وقف 
»نخستین و مهم ترین میراث ملی و طبیعی ایران« 
شــوند. امضاکنندگان این کارزار »با واگذارشدن 
هر بخشی از کوه دماوند شــامل دامنه و قله آن و به 
هر اندازه و به هر ســازمان و ارگانی به جز سازمان 
منابع طبیعی کشــور« مخالفنــد و واگذاری این 
کوه به هر ســازمان دیگری را »تجاوز به حریم این 
 نماد ملی« دانســته اند. در این کارزار که در آدرس 
)www.karzar.net/damavand( همچنان 
در حال جمع آوری امضاست در نهایت از سران سه 
قوه خواسته  شده به نگرانی مردم درباره این نماد مهم 

و ارزشمند ملی توجه ویژه شود.
    

الیحه  »مجازات پدر در صورت 
قتل عمد فرزند« چه شد؟

معــاون امــور زنان 
و خانــواده ریاســت 
جمهــوری، ضمن ارائه 
توضیحاتــی دربــاره 
آخرین وضعیت الیحه  

»مجازات پدر در صورت قتــل عمد فرزند« گفت: 
این الیحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده، اما 
به دلیل جنبه قضایی بنابراین شد تا قوه قضائیه نیز 
نسبت به این الیحه اظهارنظر کند.  به گزارش ایسنا، 
معصومه ابتکار، بابیان اینکه لعیا جنیدی، معاون 
حقوقی رئیس جمهوری نیز نظر خود را نسبت به این 
الیحه اعالم کرده است، افزود: به زودی این الیحه به 
قوه قضائیه ارسال می شود و پس از دریافت نظر قوه 
قضائیه این موضوع را دنبال خواهیم کرد. به گفته 

ابتکار، هدف از این الیحه تشدید مجازات است.
    

پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه 
آتش گرفت؛

 مصدومیت 4 آتش نشان
 در آتش سوزی 

سخنگوی اورژانس 
کشــور از مصدومیت ۵ 
نفر در حادثه آتش سوزی 
در پارکینگ خودروهای 
سنگین در کرمانشاه خبر 

داد. به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی درباره آخرین 
وضعیت آتش ســوزی در پارکینــگ خودروهای 
سنگین در کرمانشــاه گفت: این حادثه در ساعت 
۱۱:۱۵ ظهر امروز در محله دولت آباد ســر چهل 
متری در پارکینگ خــودروی اعتماد اتفاق افتاده 
است. او بابیان اینکه این حادثه در پارکینگ تانکر 
حمل سوخت رخ داده اســت، ادامه داد: براثر این 
حادثه تاکنون ۵ نفر مصدوم شده اند که ۴ نفر از آن ها 

از نیروهای آتش نشانی بوده اند.
    

آیا قتل شبه عمد محمدعلی 
نجفی تایید می شود؟

وکیــل محمدعلی 
نجفی گفــت: پرونده 
موکلم به هیئت اصراری 
دیــوان عالی کشــور 
رفت. به گزارش باشگاه 

خبرنگاران جــوان، حمیدرضا گــودرزی، وکیل 
محمدعلی نجفی دربــاره آخرین وضعیت پرونده 
موکلش اظهار کرد: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای 
سومین بار، رأی صادره مبنی بر محکومیت موکلم به 
قتل عمد را نپذیرفت و قتل را همچنان شبه عمدی 
دانسته است. او بیان کرد: هیئت عمومی دیوان عالی 
بارأی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران مبنی 
بر قتل عمد را تائید خواهد کرد یا این رأی را نقض 
می کند و نظر شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه 
عمدی بودن قتل را تائید خواهد کرد که پرونده به 
شــعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران 

مجدداً ارجاع می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

۱2 ســال درس خوانده انــد و حاال 
بیش از یک سال اســت که خود را برای 
بزرگ تریــن و سرنوشت ســازترین 
آزمون زندگی شــان آماده می کنند. از 
دانش آموزان کنکوری صحبت می کنیم، 
دانش آموزانی که در روزهای ســخت 
کرونا در خانه  مانــده و درس  خوانده اند، 
بااین حال هنوز نمی دانند سرنوشت روز 

آزمون چه خواهد شد. 
کنکور امسال حاشــیه های فراوانی 
داشت. از نامشخص بودن تاریخ برگزاری 
و حاال هم نظرات متفاوت مسئوالن حوزه 
بهداشت و آموزش در رابطه بااینکه اصاًل 
در این شــرایط باید کنکور برگزار شود 

یا خیر؟
شایعات مشکالت کنکوری ها را 

بیشتر می کند
کرونا نظام آموزشــی کشــور را در 
برزخی میان برگزاری یا لغو آزمون های 
سراســری قــرار داده، تصمیمــی که 
درهرصورت اعتراض بخشی از داوطلبان 

را به همراه خواهد داشت.
هم زمان با شــیوع گسترده کرونا در 
کشور و تعطیلی بسیاری از برنامه  های 
جمعــی، کنکور سراســری، ارشــد و 
دکتــری ۹۹ نیز چندین بــار به تعویق 
افتاد و داوطلبان این آزمون ها وضعیت 
متفاوتی را نسبت به سال های گذشته 
تجربه کردند. این ویروس نه تنها ازنظر 
فیزیکی سالمت کنکوری ها را به خطر 
انداخته، بلکه ازنظــر روحی و روانی نیز 

داوطلبان را تحت تأثیر قرار داده است.
دراین بین، خبرها و شایعات زیادی 
کــه در فضای مجــازی بین مــردم و 
مخاطبان کنکور ردوبدل می شــود  بر 
این مشکالت افزوده اســت. در آخرین 
نمونه انتشار خبری از زبان یکی از اعضای 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
مبنی بر ارائه طــرح دوفوریتی برای لغو 
کنکور کارشناسی ارشــد و استفاده از 
سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها 
ساعتی داوطلبان را ســردرگم کرد، اما 
درنهایت این خبر تکذیب و اعالم شــد 
برگزاری، تعویق یا لغو کنکور در اختیار 

ستاد ملی مقابله با بیماری کروناست. 
تا لحظه تنظیم این گزارش ســتاد 
ملی مقابله با کرونا برای تعویق مجدد یا 
لغو این آزمون ها تصمیمی نگرفته و بر 
اساس آخرین اطالعیه سازمان سنجش 
آموزش کشور قرار است آزمون دکتری ۹ 
مرداد، کارشناسی ارشد ناپیوسته از ۱۶ تا 
۱۸ مرداد و کنکور سراسری از 2۹ مرداد تا 
یک شهریور برگزار شوند و تاریخ دریافت 
کارت های حضور در آزمون نیز اعالم شده 
اســت. اما با توجه به تجارب گذشته در 
تعویق افتادن لحظه آخری، کنکوری ها 
همچنان احتمال تعویق یا لغو این آزمون 
را پیش بینی  می کنند. عده ای نگران اند 
این شــرایط باعث شود هدف گذاری ها 
و برنامه ریزی هایشــان به ثمر ننشیند؛ 
برخی مضطرب هســتند مثبت شدن 
تست کرونایشان مانع شرکت آن ها در 
آزمون شود و بخش دیگری می هراسند 

که با شرکت در آزمون، کرونا بگیرند.
 لغو یا برگزاری کنکور، 

مسئله این است
در رابطه با برگزاری کنکور مسئوالن 
حوزه آموزش  کشور بسیار مصمم هستند 
و اعتقاددارند نباید تاریخ کنکور تغییری 
پیدا کنــد. منصور غالمــی، وزیر علوم 
چندی پیش در اظهارنظری با تأکید بر 
اینکه زمان برگزاری آزمون های مردادماه 
به هیچ عنوان تغییر نمی کند، گفت: چند 
روز پیش با حضور در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی این 
موضوع را عنوان کردم هیچ کسی در این 
کمیسیون موافق تأخیر یا تغییر آزمون ها 
نبود و فقط نگرانی هایــی در خصوص 

شیوع کرونا ویروس داشتند که البته در 
این زمینه نیز سازمان سنجش آموزش 
کشور پیش بینی های الزم را انجام داده 
اســت و امیدواریم بدون مشــکل این 

آزمون ها را برگزار کنیم.
وزیر علوم معتقد است دانش آموزان 
حدود دو هفتــه در کالس های درس 
حضور یافتند و حتی امتحانات نهایی خود 
را داده اند و مشکلی برایشان پیش نیامده 
است و حاال برای آزمون سراسری فقط 
حدود سه ساعت وقت آن ها در یک فضا 
با استاندارد باال صرف می شود تا بتوانند 
آزمون های خود را ارائــه دهند و در این 
سه ساعت حتماً خود داوطلبان رعایت 
خواهند کــرد و ســازمان های مرتبط 
نیز تمهیدات  الزم را ازنظر دســتورات 

بهداشتی لحاظ خواهند کرد.
از سوی دیگر، فاطمه زرین آمیزی، 
سخنگوی سازمان ســنجش آموزش 
کشور نیز در خصوص برخی اظهارنظرها 
از ســوی بعضی از اعضای کمیســیون 
آموزش مجلــس در خصــوص تغییر 
زمان برگزاری کنکــور، اظهار کرد: این 
اظهارنظرها صرفاً یک پیشــنهاد است. 
چراکه اگر قرار باشد کنکور لغو شود و یا 
زمان آن تغییر کند، کمیسیون آموزش 
نمی تواند در مــورد آن تصمیم گیری 
کند بلکه اظهارنظرهــا باید در صحن 
علنی مجلس مطرح شود و بعدازاینکه 
رأی موردنیاز را کســب کرد آزمون ها 
لغو خواهند شــد. بنابرایــن فعاًل این 
اظهارنظرها در حد پیشنهاد کمیسیون 
اســت و اتفاق جدیــدی در این زمینه 

نیفتاده است.
او در ادامه تصریح کــرد: البته باید 
در خصوص پیشــنهادهای کمیسیون 
آمــوزش مجلس جهت لغــو کنکور از 
وزارت علوم و ســازمان ســنجش نیز 
به عنوان صاحب نظر مشــورت گرفته 
شود و از ما بخواهند که در جلسات آن ها 
حضورداشته باشیم. فعاًل هیچ اقدامی 

در این زمینه ارائه نشده است و فعاًل این 
پیشنهاد داده شده است و اگر به سازمان 
ســنجش ارجاع داده شود ما نیز نظرات 
خود را ارائه می دهیــم. بنابراین با یک 
پیشــنهاد امکان لغو یک آزمون وجود 
ندارد. چراکه باید مورد کارشناسی قرار 

بگیرد.
بر اســاس گفته های زرین آمیزی 
نظر سازمان سنجش و وزارت علوم این 
است که آزمون ها با رعایت کامل اصول 
بهداشتی و تمهیدات الزم برگزار شوند 
چراکه سرنوشت بســیاری از داوطلبان 
درگرو همین آزمون اســت و برای آن 
زحمات زیادی کشــیده اند و نمی شود 
زحمات آن ها را نادیده گرفت. او همچنین 
اضافه کرد: اگر یک سال ورودی جدید 
نداشــته باشــیم بنابراین جامعه را از 
پذیرش تعدادی کارشناس و افراد نخبه 
محروم می کنیــم. بنابراین باید تبعات 
بعد از لغو کنکور را نیــز در نظر گرفت تا 
عدالت آموزشی زیر سؤال نرود. بنابراین با 
رعایت اصول بهداشتی از سوی داوطلبان 
می توانیم این آزمون ها را برگزار کنیم و 
برگزاری آن نیز هیچ ضرری به داوطلبان 

وارد نمی کند.
بااین حال بسیاری از مسئوالن حوزه 
بهداشت مخالف برگزاری کنکور هستند. 

آن ها می گویند قــرار گرفتن چند هزار 
دانش آموز در مکان های سربســته، در 
چنین شرایطی درست نیست و می تواند 

عواقب بدی داشته باشد. 
مخالفت جدی وزیر بهداشت با 

کنکور سراسری
وزارت بهداشت اما به صورت جدی با 
برگزاری کنکور مخالف است و این بار وزیر 
بهداشت شخصاً به مسئله حذف کنکور 
واردشده اســت. به گزارش تسنیم، روز 
گذشته احمد نادری، عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به نشست مشترک با 
وزیر بهداشــت درباره برگزاری کنکور 
ســال ۹۹ اظهار کرد: آقای نمکی یک 
نامه پنج بندی که یک پروتکل نامه بود 
و به آقای رئیسی معاون وزارت بهداشت 
ابالغ شده و رونوشــت آن به مسئوالن 
ذی ربط ازجمله آقای غالمی وزیر علوم 
بود را تقدیم کرد. در این پروتکل نامه، که 
پروتکل های کنکور دکتری است موارد 
برگزاری دکتری به طور شفاف ابالغ شده 
است. این نماینده مجلس تصریح کرد: 
اگر پنج بند این پروتکل اجرا نشود، وزیر 
بهداشت با برگزاری کنکور ارشد مخالفت 
جدی خواهد کرد و مــا هم در مجلس 
مخالفت جــدی خواهیم داشــت. این 
پروتکل ها درباره نحوه چینش و جانمایی 
داوطلبــان، چیدمان، تهویه، شــرایط 
محیطی و همچنین ماســک گذاری و 
گشتن و احراز هویت و نحوه بازرسی ها 

و گردهمایی ها است.
به گفته نادری اگر در کنکور دکتری  
این پروتکل ها به خوبی اجرا نشود قاعدتاً 
کنکور ارشــد را جدی خواهیم گرفت 
و با هماهنگی وزارت بهداشــت جلوی 
برگزاری آن را خواهیــم گرفت و قطعاً 

برگزار نخواهد شد.
او بابیان اینکه وزیر بهداشت مخالف 
برگزاری کنکور کارشناسی در این شرایط 
است، ادامه داد: در این موضوع  اتفاق نظر 
بین وزارت بهداشت و ما وجود دارد که 
نهایتاً ما به این نتیجه رسیدیم که کنکور 
سراســری در حال حاضر و در شرایط 
فعلی نباید برگزار شود و برگزاری آن در 
چنین وضعیتی به صالح نیست اما هنوز 
تصمیم نهایی را نگرفته ایم. نادری اضافه 
کرد: معتقدیم دربــاره برگزاری کنکور 
کارشناســی باید بررسی های بیشتری 
صورت گیرد تا بر اساس آن تصمیمات 

نهایی اخذ شود.
در ادامــه مخالفت ها بــا برگزاری 
آزمون های سراسری، مینو محرز، عضو 
کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونا نیز 
هشدار داده است که وضعیت بسیاری از 
شهرها ازجمله تهران اصاًل خوب نیست 
و کنکور باید عقــب بیفتد. او همچنین 
تأکید کرد است که به هیچ وجه هیچ نوع 

تجمعی توصیه نمی شود.
محرز در ادامه صحبت هایش گفته 
اســت که امکان انتقال بیمــاری آن ها 
به واسطه ســاعت ها نشستن در فضای 
بسته وجود دارد. هر جا هر تجمعی هست، 
عزاداری، عروسی، رستوران و یا هر نوع 

مراسم دیگری باید لغو شود.
 او تأکید کرد: سرعت انتشار بیماری 
وحشــتناک و فوق العــاده باالســت و 

به سرعت همه را مبتال می کند.

 آب پاکی روی 
دست مخالفان کنکور

درنهایت اما مشاور معاون آموزشی 
وزارت بهداشت آب پاکی را روی دست 
تمام مخالفان برگزاری کنکور ریخت. 
حسین قنبری با تأکید بر این که مخالفان 
برگــزاری کنکور به جای تــالش برای 
تعویق، دنبال راهکارهایی برای برگزاری 
بهتر این آزمون باشند، گفت: با توجه به 
اینکه تصویر روشنی از ادامه روند شیوع 
کرونا در کشور وجود ندارد، بنابراین ما 
نمی توانیم هیچ کدام از آزمون های سال 
۹۹ را به تعویــق بیندازیم. او همچنین 
بیان کرد کــه تالش هــا و اقداماتی که 
عده ای بــرای تعویق یا حــذف کنکور 
ســال ۹۹ و همچنین آزمون های دیگر  
انجام می دهند، به مراتب فشار و استرس 
زیادی را به خانواده هــا و داوطلبان وارد 
می کند و تبعات این نوع فشارهای روانی 
بــرای داوطلبان آزمون هــای مختلف 
بخصوص آزمون سراســری بیشــتر از 
تبعات نگرانی های ناشی از ابتال به کرونا 

خواهد بود.
قنبری همچنین گفته است برگزاری 
این آزمون هــا با اجــرای پروتکل های 
سخت گیرانه و دقیق بهداشتی، امکان 
ابتال داوطلبان به ویروس کرونا را تقریباً 
کاهش می دهد و باید بپذیریم آزمون ها 
نیز بخشی از زندگی در شرایط کرونایی 
کشور است هستند و نمی توان آن ها را 
نادیده گرفت. با توجه به اینکه تصویری 
روشن از آینده شــیوع کرونا ویروس در 
جامعه وجود ندارد بنابراین ما نمی توانیم 
برنامه ریزی در بــرای آینده آزمون های 
کشــوری ارائه بدهیم به همین جهت 
مخالفان برگزاری آزمون ها ازجمله کنکور 
به جای پاک کردن صورت مسئله برای 
تعویق  این آزمون ها، سیســتم آموزش 
کشور را برای ترم آینده  با اخالل مواجه 
نکنند. بدیهی اســت که تصمیم گیری 
دربــاره برگزاری یــا عــدم برگزاری 
آزمون های مهم آموزشــی کشور باید 
با درنظر گرفتن تمامی جوانب باشــد و 
مسئوالن از تناقض گویی درباره سرنوشت 
شــرکت کنندگان کنکور پرهیز کنند، 
چراکه در شــرایطی که عالوه بر فشار و 
استرس روانی کنکور، کرونا هم داوطلبان 
را پریشــان کرده است تصمیمی واحد 
و مشــخص حداقل آشــفتگی ذهنی 
تعداد زیادی داوطلب این آزمون ها که 
روزهای سختی را پشت سر می گذارند 

دور می کند. 
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کنکوری ها در برزخ بالتکلیفی و  انتظار

خبر

کشته های کرونا بازهم رکورد زد. به گفته سیماسادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشت، از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه 2هزار 
و ۶۶۷ بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد 
که یک هزار و ۶۸۷ نفر از آن ها بستری شدند.  بر اساس آمارهای 
ارائه شده از سوی الری، در زمان ذکرشده، 2۳۵ بیمار کووید-۱۹ 
جان خود را از دســت دادند. به گفته وی، اســتان های تهران، 
مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، 
البرز، ایالم، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 

لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
 سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت تهران گفت: تهران 
به عنوان پرجمعیت ترین و پرترددترین استان کشور برای اولین 
بار بعد از خیز اول بیماری در وضعیت قرمز قرار گفت که امیدواریم 
اعمال محدودیت ها و رعایت پروتکل ها جدی تر تلقی شود. الری 
ادامه داد: تعداد موارد بستری روزانه در کشور به دوران اوج پیک 
بیماری در اسفند نزدیک شده است و وضعیت شیوع بیماری در 

کشور و جهان رو به افزایش و نگران کننده است.

برگزاری تجمعات در تهران پرمخاطره است
وضعیت قرمز تهران باعث شــد تا محدودیت ها برای یک 
هفته دیگر هم تمدید شــود.  فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
در کالن شهر تهران با اشاره به شــرایط سخت و شکننده شهر 
تهران به لحاظ شیوع کرونا تأکید کرد: تمامی تجمعات و برپایی 
نمایشــگاه در تهران اقدامی پرمخاطره تلقی می شود. علیرضا 
زالی با اشاره به اعالم رسمی کمیته انتظامی، امنیتی و اجتماعی 
به اســتانداری تهران مبنی بر اعمال محدودیت ها یادآور شد: 
برگزاری نمایشگاه ها به دلیل شرایط خاص شهر تهران و افزایش 
 آمار مبتالیان به کووید ۱۹ تا اعالم رســمی انجام نخواهد شد.

 زالی در ادامه با اشاره به شرایط سخت و شکننده شهر تهران به 
لحاظ شیوع کرونا تأکید کرد: تمامی تجمعات در تهران اقدامی 

پرمخاطره تلقی می شود.
دستورالعمل های برگزاری مراسم محرم امسال

محرم نزدیک اســت و برگزاری مراســم مذهبــی یکی از 
چالش های جدی این روزهای مردم و مســئولین اســت. روز 
گذشته در اطالعیه کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا بر رعایت 
»دقیق و کامل شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم، سخنرانان 
و مسئوالن هیئت های مذهبی، تکایا و حسینیه ها« در ایام ماه 
محرم تأکید شده اســت. به نقل از کمیته اطالع رسانی ستاد 

ملی مدیریت و مقابله بــا کرونا، با توجه به نزدیک شــدن ایام 
محرم و برگزاری آیین های ســوگواری سیدوساالر شهیدان، 
اطالعیه شماره یک خود را با تأکید ویژه بر رعایت »دقیق و کامل 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم، سخنرانان و مسئوالن 
هیئات مذهبی، تکایا و حسینیه ها« در ایام ماه محرم منتشر کرد.

مفاد اطالعیه به شرح زیر است:
۱. برگزاری مراسم عزاداری عمومی در فضا های سربسته صرفاً 
در ایام مشخص شده و ساعات محدود و در مساجد، حسینیه ها و 
تکایایی مجاز است که به تشخیص کارگروه استانی دارای شرایط 

مناسب بهداشتی و مدیریتی هستند.

2. برگزاری مراســم در اماکن مجاز صرفاً بــا رعایت اصول 
»کاهش زمان مراســم، تراکم حداقلی، آلودگی زدایی منظم، 
رعایت فاصله یک و نیم متر و اســتفاده مســتمر و همگانی از 

ماسک« انجام می شود.
۳. مسئول برگزاری مراسم عمومی باید نسبت به رعایت کامل 
ضوابط بهداشتی، تعداد شرکت کنندگان، زمان برگزاری و نحوه 

پذیرایی متعهد شود.
۴. هیچ گونه پذیرایی در جریان برگزاری مراسم عزاداری 
و پس ازآن انجام نمی شــود و اطعام و نــذورات صرفاً مطابق 
دســتورالعمل های بهداشــتی در پخت وپز و بســته بندی 
به صورت بیرون بر و در ظروف غیرمشترک و یک بارمصرف 

توزیع می شود.
۵. صداوسیما و نهاد های تبلیغی و مردمی نسبت به ارائه 
برنامه های ابتکاری مناســب وضعیت فعلی کشور و تقویت 
فضای معنوی و فرهنگ عاشــورایی در فضــای تبلیغاتی و 

مجازی اقدام کنند.
۶. کمیته اطالع رســانی و تبلیغات ستاد ملی با هماهنگی 
همه دستگاه های اجرایی و مردمی به ویژه رسانه ها، صداوسیما 
و هیئات مذهبی نســبت به آماده ســازی افکار عمومی و ارائه 

آموزش های بهداشتی ویژه ایام عزاداری اقدام می کند.

با رکوردشکنی 235 جان باخته کرونا طی یک روز؛

وضعیت تهران قرمز شد

در ادامه مخالفت ها با 
برگزاری آزمون های 

سراسری، مینو محرز، 
عضو کمیته علمی ستاد 

مبارزه با کرونا نیز هشدار 
داده است که وضعیت 

بسیاری از شهرها ازجمله 
تهران اصاًل خوب نیست و 
کنکور باید عقب بیافتد. او 
همچنین تأکید کرده است 

که به هیچ وجه برگزاری 
هیچ نوع تجمعی توصیه 

نمی شود

نظر سازمان سنجش و 
وزارت علوم این است که 
آزمون ها با رعایت کامل 

اصول بهداشتی و تمهیدات 
الزم برگزار شوند، چراکه 

سرنوشت بسیاری از 
داوطلبان درگرو همین 
آزمون است و برای آن 

زحمات زیادی کشیده اند 
و نمی شود زحمات آن ها را 

نادیده گرفت
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