
 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
مثبت  از  بهداشت  وزارت  رسانی 
مورد  دو  اولیه  آزمایشات  شدن 
کروناویروس  به  ابتال  به  مشکوک 
»آزمایش  و گفت:  داد  جدید خبر 
اولیه بعمل آمده از نمونه های ارسالی 
کروناویروس  به  ابتال  به  مشکوک 
جدید، در دو مورد مثبت گزارش 
بعدی  آزمایشات  و  است  شده 
در  موضوع  قطعیت  بررسی  برای 
حال انجام است و نتایج آن نیز به 
محض آماده شدن به اطالع عموم 

رسید.« خواهد 
به گزارش سپید کیانوش جهانپور 
اطالع رسانی  پایگاه  با  مصاحبه  در 
وزارت بهداشت افزود: »ظرف دو 
روز گذشته موارد مشکوک به ابتال 
به کروناویروس در شهر قم مشاهده 
شد که به محض دریافت گزارش، 
مدیریت  و  شناسایی  تیم های 
بیماریهای واگیر و تیم های واکنش 

سریع در شهر قم مستقر شده و طبق پروتکل های 
موجود افراد مشکوک تحت ایزوالسیون قرار گرفته 
میان  در  شد،  اخذ  آزمایشگاهی  نمونه  آنها  از  و 
نمونه های ارسالی، آزمایشگاه مرجع ، دقایقی پیش 
نتایج آزمایش اولیه دو مورد از موارد مشکوک را 
از نظر ابتال به کروناویروس مثبت گزارش کرده و 
برخی موارد نیز آنفلوآنزای تیپ B اعالم شده است.«

وی افزود: »مراحل بعدی آزمایشات در حال انجام 
موارد،  این  نهایی  آزمایشات  قطعی  نتیجه  و  است 
پس از مشخص شدن به اطالع عموم خواهد رسید.«
وی در پایان تاکید کرد: »تیم های مدیریت و کنترل 
بیماری های واگیر در شهر قم مستقر شده اند، بخش 
ایزوله منفی برای ایزوالسیون موارد مشکوک، تجهیز 
هموطنان  همگی  و  است  خدمت  ارائه  آماده  و 

بهداشتی  توصیه های  قم،  شهروندان  به ویژه  عزیز 
مبنی بر رعایت بهداشت فردی و عمومی، بهداشت 
و  دادن  دست  و  مصافحه  از  ) پرهیز  دادن  دست 
روبوسی( و تنفس، شست وشوی مکرر دست ها با 
آب و صابون مایع، پرهیز از حضور در محل کار 
آنفلوانزا  شبه  عالیم  وجود  در صورت  تحصیل  و 

را مد نظر قرار دهند.«

اخبار مربوط به  کرونا را از وزارت 
بهداشت دنبال کنید

سخنگوی دولت گفت: »مردم اخبار 
از  فقط  را  ویروس کرونا  به  مربوط 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی دنبال کرده و به توصیه های 
آن وزارتخانه به صورت جدی عمل 

کنند.«
علی ربیعی عصر چهارشنبه در رشته 
 2 شناسایی  خبر  به  اشاره  با  توییتی 
مورد مبتال به ویروس کرونا نوشت: 
»همانگونه که پیش از این گفته شد 
تصمیم بر آن است که حتی اگر یک 
شد،  شناسایی  کرونا  به  ابتال  مورد 
به  شفاف  صورت  به  معطلی  بدون 

مردم اعالم شود.«
وزیر  پیش  »دقایقی  افزود:  وی 
کارشناسان  گزارش  برپایه  بهداشت 
آن وزارتخانه از تشخیص مثبت برای 
ویروس  به  ابتال  مشکوک  مورد  دو 
کرونا در قم خبر داد، ضروری است 
مردم خبرها را تنها از طریق وزارت بهداشت دنبال 
کرده و به توصیه های آن وزارت به صورت جدی 

کنند.« عمل 
سخنگوی دولت در پایان گفت: »اطمینان می دهیم 
دولت همه توان خود را برای اطالع رسانی به موقع، 
آگاه سازی و مراقبت از تک تک شهروندان به کار 

 می گیرد.«

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور عنوان کرد

پایان مهلت ثبت نام پزشکان
 در سامانه پایانه فروش 

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور روز 
ثبت نام  مهلت  آخرین  »امروز  گفت:  ماه(  بهمن   30( گذشته 
پزشکان در سامانه پایانه فروش برای نصب کارتخوان است.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، بر اساس تفاهم نامه همکاری 
سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی، 30 بهمن 
ماه، آخرین مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه پایانه فروش بود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور محمود علیزاده با بیان 
مالیاتی  امور  سازمان  بین  همکاری  تفاهم نامه  براساس  اینکه 
به منظور تسهیل و تسریع  نظام پزشکی که  کشور و سازمان 
در اجرای قانون نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی توسط 
حرف و مشاغل پزشکی امضا شد گفت: »فعاالن حوزه درمان 
تا 30 بهمن ماه فرصت پیدا کردند تا در سامانه پایانه فروشگاهی 

ثبت نام کنند.«
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید 
در  نام  ثبت  مشمول  جاری،  سال  در  که  مشاغلی  »کلیه  کرد: 
به  ملزم   ۱3۹۹ سال  ابتدای  از  شده اند،  فروش  پایانه  سامانه 
به  متصل  پرداخت  "پایانه  فروش  صندوق  سامانه  از  استفاده 
شبکه پرداخت بانکی" و صدور صورتحساب فروش "فاکتور" 

مطابق مقررات هستند.«
این  از  پیش  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس  پارسا  امیدعلی 
سامانه  این  در  تاکنون  پزشکان  درصد   ۵0 »حدود  بود:  گفته 

ثبت نام کرده اند.«
برای  جرایمی  است  قرار  کارتخوان،  نصب  عدم  در صورت 

متخلفان در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی:

مهلت ثبت نام آزمون دکتری 
پزشکی ۹۹ تمدید شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: »مهلت مجدد ثبت 
نام آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم 
پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی 
سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴00 در اسنفند ماه تمدید خواهد شد.«
آبتین  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
حیدرزاده از تمدید مهلت ثبت نام آزمون مهلت دکتری پزشکی 
دکتری  آزمون  نام  ثبت  مجدد  »مهلت  گفت:  و  داد  خبر   ۹۹
پزشکی،  پایه  علوم  رشته های  پژوهشی  دکتری  و  تخصصی 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی 
داوطلبان  و  شد  خواهد  تمدید  ماه  اسفند  در   ۱۴00-۱3۹۹
به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی  با مراجعه  می توانند 
www.sanjeshp.ir از ۱۱ تا ۱3 اسفند ۹۸ در  به نشانی  

آزمون ثبت نام کنند.«
ثبت  آمار  به  اشاره  با  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
»در  داد:  ادامه   ۹۹ پزشکی  دکتری  آزمون  در  کنندگان  نام 
مجموع تعداد ثبت نام کنندگان در دکتری تخصصی و پژوهشی 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱3۹۹- ۱۴00 وزارت بهداشت 
به ۱2 هزار نفر رسید و در 2۴ ساعت گذشته فقط ۶00 نفر 

ثبت نام کردند.«
پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  »ثبت نام  افزود:  وی 
رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱3۹۹-۱۴00 وزارت بهداشت که 
از روز سه شنبه، ۱۵ بهمن ماه آغاز شده بود، ساعت 2۴ شنبه 
2۶ بهمن ماه پایان پذیرفت، آزمون کتبی به طور متمرکز و به 
توسط  منفی،  نمره  دارای  و  گزینه ای  صورت سؤاالت چهار 
مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در 3۶ حوزه 
به صورت الکترونیکی برگزار می شود. در این دوره شرایطی 
فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع 
امتحانی که در  قبلی خود حداکثر در دو رشته "یا مجموعه" 

دو نوبت متفاوت برگزار می شود شرکت کند.«
حیدرزاده گفت: »آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل ۵0 درصد آزمون 
کتبی، 20 درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 
درصد مصاحبه علمی است. آزمون دکتری پژوهشی رشته های 
علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شکل 30 درصد 
آزمون کتبی، 20 درصد سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 
30 درصد مصاحبه علمی و 20 درصد تهیه طرح واره است.«

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در پایان اضافه کرد: »برای 
آماده شدن داوطلبان آزمون فوق دو آزمون آزمایشی مبتنی بر 
مرکز  توسط  پذیرش  اصلی  آزمون  برگزاری  از  قبل  تا  رایانه 
سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد. آزمون مجموعه 
داروسازی جدا از سایر رشته ها و بعد از ظهر روز چهارشنبه، 
2۱ خرداد سال ۹۹ برگزار می شود و آزمون رشته های علوم پایه 
و دو رشته دندانپزشکی نیز در نوبت صبح و عصر روز های 

پنجشنبه و جمعه 22 و 23 خرداد ۹۹ برگزار خواهد شد.«

اخبــار
شماره ۱۵۹۹ ۱ اسفند ۱3۹۸

2

 نتایج آزمایش اولیه 2 مورد مشکوک به ابتالبه کروناویروس، مثبت گزارش شد

پای کرونا به ایران هم باز شد      
سخنگوی دولت:  اخبار مربوط به  کرونا را از وزارت بهداشت دنبال کنید

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
»امیدواریم  در چین گفت:  کرونا  نزولی شیوع  روند 
تا فرارسیدن عید نوروز و افزایش ورود گردشگران 
خارجی به ایران، سفره این بیماری به صورت کامل 

جمع شود.«
معاون  صحبت های  به  اشاره  با  عابدی  حیدر علی 
و  گردشگری  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری 
کرونا  ویروس  اینکه  بر  مبنی  کشور  دستی  صنایع 
مانع ورود گردشگر چینی نمی شود، گفت: »خرسندیم 
متولی  وزارتخانه  به  تبدیل  با  گردشگری  حوزه  که 
پیدا کرده و اکنون برای رونق آن تالش می شود، اما 
سیاست ها مبارزه و پیشگیری از بیماری ها را وزارت 

نمی کند.« تعیین  گردشگری 
بیماری ها  با  مقابله  برای  افزود: »سیاست گذاری  وی 
بر عهده وزارت بهداشت است، وزیر بهداشت تاکید 
از  جلوگیری  و  مردم  سالمت  تامین  برای  که  کرده 
ورود ویروس کرونا به ایران از کسی اجازه نمی گیرد 
و تحت تاثیر کسی نخواهد بود، اظهار نظرهای مختلف 

و خارج از وزارت بهداشت و درمان در خصوص عدم ایجاد محدودیت 
برای ورود گردشگران چینی به جهت حفظ بازار کردشگری کشور و 

جلوگیری از رکود است، تنها وزارت بهداشت تعیین کننده محدودیت 
با شیوع ویروس کرونا  با هدف مقابله  برای ورود گردشگران چینی 

است، درهمین راستا وزرات بهداشت هم به صورت 
روشن دیدگاهش را مطرح کرده و ورود گردشگران 
از مبدا چین را تا زمانی که وضعیت بیماری مشخص 

نشده ممنوع کرده است.«
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
ویژه  تدابیر  ایجاد  ضرورت  با  رابطه  در  اسالمی 
عید  ایام  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  برای 
برای  بشر  تالش  به  توجه  »با  کرد:  تصریح  نوروز 
مبارزه با ویروس کرونا امیدواریم تا فرارسیدن عید 
نوروز و افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران، 
سفره این بیماری به صورت کامل جمع شده باشد، 
ادعا کرده اند که  بسیاری  تعداد   اکنون هم  البته هم 
واکسن درمان کرونا را کشف و کیت آزمایشگاهی 

آن را ساخته اند.«
پایان  در  عابدی  ملت  خانه  گزارش خبرگزاری  به 
نیست گفت:  بیماری کرونا همیشگی  اینکه  بیان  با 
رو  کرونا  بیماری  شیوع  وضعیت  حاضر  حال  »در 
به افول بوده و فعالیت ادارات در چین به صورت 
رسمی آغاز شده است. معتقدم در این مدت باقی   مانده تا عید نوروز 

وضعیت درمان بیماری کرونا روشن تر هم خواهد شد.«

حکمی،  در  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
دفتر  سرپرست  عنوان  به  را  طالبیان  محمدتقی 
نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب کرد.
به گزارش سپید، متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدتقی طالبیان عضو محترم 
و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات 

تهران درمانی  بهداشتی 
نظر به دانش، توانمندی و سوابق شایسته جنابعالی 
دفتر  سرپرست  سمت  به  ابالغ  این  موجب  به 
منصوب  درمان  امور  بخشی  اعتبار  و  نظارت 
می شوید. امید است جنابعالی با اتکال به خداوند 
وبا استفاده از توان کارشناسی و اجرایی همکاران 
محترم در آن اداره کل و دانشگاه ها و صاحب نظران 

باشید. موفق  ذیل  انجام وظایف مشروحه  در 
بر  فعال  نظارت  انجام  برای  برنامه ریزی   -۱
و  درمانی  تشخیصی  خدمات  ارائه  فرآیندهای 
به  کشور  سراسر  پزشکی  موسسات  عملکرد 
تخلفات  بویژه  تخلفات  از  پیشگیری  منظور 

تعرفه ای. و  حرفه ای 
مادران  مرگ  مثل  حیاتی  مهم  شاخص های  از  مناسب  استفاده   -2
در  خدمت  گیرندگان  رضایت مندی  همچنین   ... و  نوزادان  باردار، 
به  کشور  پزشکی  موسسات  در  بخشی  اعتبار  و  عملکرد  ارزیابی 

ارائه خدمت. مراکز  در  این شاخص ها  ارتقاء  منظور 
دانشگاه های  در  سالمت  نظام  تحول  برنامه  اجرای  بر  نظارت   -3

کشور. سراسر  پزشکی  علوم 
۴- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد موثر کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات 

در  پزشکی   علوم  دانشگاه های  در  حکومتی 
در  بخش  اثر  و  دارنده  باز  اقدامات  راستای 

تخلفات. با   برخورد 
۵- برنامه ریزی جهت تدوین، بازنگری و اصالح 
آئین نامه های تاسیس موسسات پزشکی با توجه 
به پیشرفت تکنولوژی در حیطه خدمات سالمت 

. بهداشت  با سیاست های  وزارت  مطابق 
۶- اصالح و ارتقاء فرآیندهای صدور پروانه های 
تسریع  و  تسهیل  منظور  به  پزشکی  موسسات 
بستر  طریق  از  متقاضیان  به  پاسخگویی  در 

الکترونیکی. وسامانه های  
بخشی  نظام  انسجام،  جهت  برنامه ریزی   -7
کمیسیون های  فعالیت های  کیفیت  ارتقای  و 
در  حفاظت  قانون   ۴ ماده  تبصره  و   20 ماده 
برابر اشعه وارتقا فرآیند های صدور پروانه های 

پزشکی موسسات 
۸- برنامه ریزی جهت توسعه   صنعت  گردشگری 
سالمت، تسریع در ایجاد شرکت های تسهیل گر 
 IPD و ارتباط آنها با تمام بیمارستان های دارای
این  در  شده  انجام  فعالیت های  بر  مستمر  نظارت  و  اعتبار بخشی  و 
ارائه  با همکاری سازمان ذی ربط و همچنین نظارت بر روند  زمینه 

سالمت. گردشگران  خدمات 

عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ضرورت ایجاد تدابیر ویژه برای مقابله با کرونا در ایام عید نوروز

با حکم معاون درمان وزارت بهداشت

محمدتقی طالبیان سرپرست دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان شد


