
گفت وگوی اختصاصی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با روزنامه سپید

با  درمان مجلس  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
اشاره به مشکالت اقتصادی مراکز درمانی که 
از درآمد پایین این مراکز در چند ماه گذشته 
ناشی شده، گفت: »متاسفانه شاید کمتر از 30 
درصد یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری 
برای مدیریت بیماری کرونا دستور فرمودند که 
بیشتر آن مبلغ هم باید برای وزارت بهداشت و 
درمان هزینه می شد، به این وزارتخانه پرداخت 

شده است.«
حسینعلی شهریاری در گفت وگو با روزنامه سپید، 
بر اهمیت ضمانت اجرایی مواردی که توسط 
دولت به تصویب می رسند، تاکید کرد و گفت: 
به تصویب می رسند، خوب  »این مواردی که 
هستند به شرط اینکه ضمانت اجرایی الزم را 

هم داشته باشند و به اجرا درآیند.«
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: »البته ما هم اعتقاد داریم که اقتصاد 
و  کسب  برای  مخصوصًا  است  مهمی  مسئله 
کارهای خرد و کوچک ولی متاسفانه بدون اینکه 
ضمانت های اجرایی را به معنی واقعی در نظر 
بگیرند، همه چیز را یک باره آزاد کردند. من 
باز هم تاکید می کنم که مصوبات، خوب بودند 

ولی ضمانت اجرایی الزم را نداشتند.«
شما  همه  بگوییم  مردم  به  »اینکه  افزود:  وی 
ماسک بزنید، خوب است ولی آیا واقعًا همه 
مردم امکان خرید ماسک ارزان قیمت را دارند 
اتفاق  این  انجام دهند؟  را  این کار  بتوانند  که 
زمانی می تواند بیفتد که دولت خودش یارانه 
دهد و خودش توزیع کننده باشد و ماسک به 
مقدار کافی در دسترس همه قرار بگیرد. ضمن 
اینکه ما می گویم همه باید در مترو و اتوبوس 
و وسایل نقلیه عمومی از ماسک استفاده کنند. 
اما واقعا چه کسی هست که جلوی کسانی که 
از ماسک استفاده نمی کنند را بگیرد؟ یا حتی 
در ادارات دولتی چه تضمینی وجود دارد که 
ماسک  از  واقعا  دولتی  ادارات  کارمندان  همه 

استفاده کنند؟«
شهریاری ضمن انتقاد از حضور پرتعداد کارکنان 
در ادارات و شرکت ها گفت: »درمورد دولت 
این همه صحبت می شود ولی در  الکترونیک 
عمل هم باید به آن توجه کنیم. شاید در بسیاری 
جاها الزم نباشد که این تعداد کارمند در محیط 
کار حاضر شوند و مسائل مورد نیاز مردم را با 

حضور در محل رفع و رجوع کنند.«
به  که  استان هایی  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
استانداران  است،  شده  داده   اختیار  استانداران 
باید در شورای تامین این مسائل را تشریح کنند 
و از قوه قضاییه و نیروهایی که باید مصوبات را 
اجرایی و عملیاتی کنند استفاده کنند در صورتی 
که ما دیدیم این اتفاق نیفتاده است و خیلی ها در 
همین مجالس عروسی و عزاداری و تجمعات 

و اماکن شلوغ گرفتار شدند. االن هم من تاکید 
می کنم اگر می خواهیم مصوبات را اجرایی کنیم 
باید ضمانت اجرایی مناسب هم برای آنها در 

نظر بگیریم.«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: »شاید تفکر 
آقای رئیس جمهور از ابتدا این بود که باید یک 
همه گیری اتفاق بیفتد و ایمنی جمعی حاصل شود؛ 
ولی واقعا به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه ما تعداد 
زیادی از عزیزانمان را از دست بدهیم؟! باید با 
مدیریت صحیح و به تدریج و با ضمانت های 
اجرایی کارها را به گونه ای پیگیری می کردند که 
مرگ و میر کاهش پیدا کند و ما مشکالت امروز 

را نداشته باشیم.«
وی تاکید کرد: »رئیس جمهور باید نقطه نظرات 
کارشناسی وزارت بهداشت و خبرگان پزشکی 
را اجرایی و عملیاتی کند ولی متاسفانه گاهی 

رییس جمهور به توصیه ها توجه نمی کند.«
و  اقدامات  از  اعالم حمایت  شهریاری ضمن 
برنامه های وزارت بهداشت در مقابله با کرونا 
گفت: »ما نقطه نظرات خود را قبال هم اعالم 
کرده ایم. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای 
حفظ سالمت جامعه کامال با وزارت بهداشت 
همراه است. چرا که بر اساس اسناد باالدستی 
و قوانین برنامه، ما وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و در راس آن وزیر بهداشت را 
متولی سالمت کشور می دانیم و به همین دلیل 
کمیسیون بهداشت مجلس حمایت جدی خود 
همچنین  و  بهداشت  وزارت  برنامه های  از  را 
از  زیادی  تعداد  متاسفانه  که  مدافعان سالمت 
از دست  را  کرونا جان خود  با  درمبارزه  آنها 

داده اند، اعالم می کند.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
و نماینده مردم این شهر در مجلس یازدهم، ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای مدافع سالمت گفت: 
»تعداد زیادی از مدافعان سالمت در مبارزه با 
کرونا به درجه رفیع شهادت نائل شده اند. لذا 
ما باید با تمام توان از متخصصین، کارشناسان، 
پرستاران، بهیاران، بهورزان، رانندگان آمبوالنس 
و همه نیروهای پرتالشی که مجموعه خبرگان 
بهداشتی و درمانی یک کشور هستند، حمایت 
کنیم.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با اشاره به مشکالت اقتصادی مراکز درمانی که 
از درآمد پایین این مراکز در چند ماه گذشته 
ناشی شده، گفت: »متاسفانه شاید کمتر از 30 
درصد یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری 
برای مدیریت بیماری کرونا دستور فرمودند که 
بیشتر آن مبلغ هم باید برای وزارت بهداشت و 
درمان هزینه می شد، به این وزارتخانه پرداخت 
و  پرستاران  و  پزشکان  به هرحال  است.  شده 
مجموعه نیروهایی که در بیمارستان ها مشغول 
خدمت رسانی هستند، خسته و فرسوده شده اند و 
پرداخت این مبالغ می تواند بخشی از مشکالت 
رهبری  معظم  مقام  کند.  حل  را  بیمارستان ها 
هم این مبلغ را بیشتر برای کمک به این قشر 
که واقعًا جانشان را برای خدمت به هموطنان 
شان کف دستشان گذاشته اند، درنظر گرفتند و 
لذا ما از دولت انتظار داریم که این منابع مالی 
را در اختیار بگذارد که بیمارستان ها هم بتوانند 
مطالبات کادر درمان را به موقع پرداخت کنند 

و انگیزه ها واقعًا از بین نرود.«
این  از  دیگری  در بخش  حسینعلی شهریاری 
گفت وگو، خطاب به مردم گفت: »البته ما یک 
درست  داریم.  خوبمان  مردم  از  هم  انتظاری 

است که ما دائم می گوییم دولت و مسئوالن باید
چنین کنند و چنان کنند ولی از ملت بزرگوارمان 
هم تقاضا داریم که همانطور که در شروع بیماری 
از آنها خواسته شد و همراهی کردند و همانطور 
که در روز ۱3 فروردین آگاهانه در خانه ماندند 
و کاری کردند که واقعًا در تاریخ ایران چه قبل 
از اسالم و چه بعد از اسالم بی نظیر بود، این 
امروز  ما  البته  کنند.  به توصیه ها عمل  بار هم 
که  مواردی  ولی  بنشینند  خانه  در  نمی گوییم 
جامعه پزشکی و ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
آنها توصیه می کند را عملیاتی کنند که هم جان 
خودشان و هم دیگر هموطنانمان حفظ شود و 
انشاهلل با موفقیت از این مقطع زمانی عبور کنیم.«
دبیرکل مجمع خیرین سالمت  در ادامه به نقش 
خیرین در مقابله با کرونا هم اشاره کرد و گفت: 
»خیرین کشور تا به حال نزدیک به ۲۵0 میلیارد 
تومان کمک کرده اند و این کمک ها در مناطق 
نقدی  کمک های  شامل  و  دارد  ادامه  مختلف 
مواد  پزشکی،  تجهیزات  مانند  غیرنقدی  و 
ضدعفونی، ماسک و دیگر اقالم مورد نیاز می شود. 
کمک های  به  محدود  فقط  کمک ها  این  البته 
مجمع خیرین سالمت نمی شود و همه خیرین 
از جای جای کشور آنچه بتوانند کمک می  کنند. 
بسیاری در قالب همان کمک های مومنانه ای که 
مقام معظم رهبری هم مطرح فرمودند، کارهای 
زیادی انجام داده اند. یا در قالب این پویش های 
مردمی و اطالع رسانی، کارهای زیادی توسط 
مجامع خیرین در اقصی نقاط کشور انجام شده 
جهادگران،  از  باید  واقعا  راستا  این  در  است. 
و  سپاه  در  عزیزانمان  بسیجیان،  روحانیت، 
و  آمدند  کار  پای  توانشان  تمام  با  که  ارتش 
کمک کردند و همچنین عزیزانمان در وزارت 

بهداشت، تشکر کرد.«
شهریاری در بخش پایانی این مصاحبه ضمن 
تشکر از حمایت های رهبر معظم انقالب، اظهار 
داشت: »من اگر بخواهم بگویم که چه کسی 
در مسیر مبارزه با کرونا بیشترین حمایت را از 
حوزه سالمت انجام داد، در راس همه، مقام معظم 
رهبری را می دانم و باوجود همه فشارهایی که 
بر دوش مسئولین در حوزه سالمت وجود دارد 
اگر حمایت های حضرت آقا از حوزه سالمت و 
از وزیر بهداشت و درمان نبود واقعًا وضعیت ما 
امروز این نبود. حتی این توصیه که همه ماسک 
بزنند را مقام معظم رهبری مطرح کردند و فرمودند 
مسئولین باید اول خودشان استفاده کنند تا مردم 
هم این کار را ادامه دهند. درواقع شروع پویش 
ماسک برای همه، از توصیه و فرمایشات حضرت 
آقا بود. ایشان با قدرت پشت ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و مسئولین حوزه سالمت ایستاده اند و 
هدایت و راهنمایی می کنند و دستور فرموده اند 

که حمایت های مالی هم انجام شود.«

فقط %30 
کمتر از 30 درصد یک میلیارد یوروی دستور مقام معظم رهبری 

برای مدیریت بیماری کرونا پرداخت شده است
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