
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

توضیحات معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص 
برگزاری آزمون ها

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاون 
کشوری  آزمون های  برگزاری  خصوص  در  پزشکی 

توضیحاتی را ارائه داد. 
به گزارش سپید، علی اکبر حقدوست با بیان این که 
موضوع کنکور و امتحانات کشوری موضوعی چند وجهی 
است که باید تمامی زوایای آن به دقت ارزیابی شود و 
به سادگی نمی توان در این مورد تصمیم گیری کرد، گفت: »بحث سالمت داوطلبین و مجریان 
برگزاری بسیار مهم است و باید حتما به دقت مد نظر باشد. در عین حال آرامش جامعه و توجه به 

مطالبات عموم مردم نیز در کنار بحث های تکنیکال اهمیت دارد.« وی گفت: »بر اساس بحث های 
گسترده و سناریوهای مختلف قابل تصور، الزم است با تفاهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان سنجش کشور تصمیم گیری نهایی 
انجام شود و قطعا به محض نهایی شدن این تصمیمات، اطالع رسانی خواهد شد تا مردم عزیز و 

داوطلبان محترم در کوتاه ترین زمان ممکن در جریان موضوع قرار گیرند.«
حق دوست یادآور شد: »صحبت هایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحث های فنی و تحلیل های فردی 
است و جمع بندی نهایی بر اساس پیشنهادات کارشناسی توسط سخنگویان رسمی اعالم خواهدشد.«
به گزارش وبدا، وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم جدید در رابطه با آزمون ها بعد از تصویب 
ستاد ملی کرونا اعالم خواهد شد، گفت: »تنها چیزی که در حال حاضر می توان اعالم کرد این است 
که نقطه نظرات کارشناسی، رصد نظرات داوطلبان، توجه به سالمت مردم و نهایتا بحث های فنی به 

صورت مبسوط در حال انجام است و به زودی نظر نهایی اعالم خواهد شد.«

خبـر

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
نبود نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی گفت: 
»پروتکل های بهداشتی ضمانت اجرایی ندارند.« 

به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در ارتباط 
با افزایش آمار مبتالیان به کرونا و اقدامات دولت 
گفت: »متاسفانه به نظر می رسد که محدودیت های 
ایجاد شده در ماه های گذشته به موقع نبوده و با 
تأخیر شروع شده اند و علی رغم نامه های نوشته 
شده به ریاست جمهوری توسط وزیر بهداشت و 
درمان، پیگیری الزم صورت نگرفت. مردم  در ابتدا 
با رعایت توصیه های بهداشتی بسیار به جلوگیری 
از شیوع این بیماری کمک کردند؛ اما با اجرای 
پروتکل های جدید در خصوص باز شدن برخی 
مکان های عمومی ضمانت اجرایی وجود نداشت 
و با رعایت نکردن موارد بهداشتی، شاهد افزایش 

روند ابتال هستیم.«
شهریاری از شرایط موجود گله کرد و گفت: »مسئله ای 
که من خدمت جناب رئیس جمهور مطرح کرده ام 
تهیه ماسک های ارزان قیمت، دادن یارانه و جلوگیری 
از ورود افراد فاقد ماسک به مترو و مکان های عمومی 
بود. متاسفانه وقتی دولت پروتکلی می نویسد که 
ضمانت اجرایی ندارد، اتفاقات اخیر روی می دهد. 
برای مثال در استانی مانند سیستان و بلوچستان 
علی رغم توصیه فراوان مسئولین، مردم هیچگونه 
اعتنایی به موارد بهداشتی نداشته اند و مراسم های 
عروسی متعددی برگزار کردند. در این شرایط لزومی 
به برگزار کردن عروسی و عزا نیست و از مردم 

عزیز خواهش می شود این موارد را رعایت کنند و 
از جان خود و دیگران محافظت کنند.«

وی در خصوص رفتار نمایندگان مجلس در رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی با توجه به تعداد آنها 
و فضای مجلس افزود: »در راستای رعایت نکردن 
موارد بهداشتی در مجلس، اینجانب و وزیر بهداشت 
نامه هایی برای رئیس مجلس ارسال کرده ایم و از 
این شرایط احساس نگرانی کرده ایم و موظف اند 
ظرف یک ماه به سواالت و درخواست های مطرح 
شده پاسخ دهند. واضح است که فضای الزم برای 
فاصله گذاری اجتماعی نه در کمیسیون ها و نه در 
مجلس وجود ندارد با این وجود ما خواستار رعایت 

پروتکل های بهداشتی توسط نمایندگان هستیم.«
شهریاری در رابطه با پیگیری راهکارهای برون رفت 
از مشکالت حاظر توسط نمایندگان مجلس اظهار 

داشت: »من به عنوان شخصی که در شورای انقالب 
فرهنگی هستم مطالبات خود را گفته ام و نمایندگان 
مجلس هم تذکر الزم را به رئیس جمهور می دهند 
به طوریکه ما نامه مربوط به سوال از رئیس جمهور 

را امضا کرده ایم.«
به گزارش فارس، رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا 
رئیس جمهور برای پاسخ به سواالت نمایندگان در 
صحن مجلس حاضر خواهند شد یا خیر؟ گفت: 
»وی برای پاسخ به سواالت حداکثر ظرف یکماه 
باید به مجلس بیایند و پاسخگو باشند اما امیدواریم 
این جلسه مثل جلسه سوال از رئیس جمهور در 
مجلس دهم نباشد که وقتی نمایندگان از 4 پاسخ 
رئیس جمهور قانع نشدند به دلیل ضعف آیین نامه 

مجلس، هیچ اتفاقی هم نیفتاد.«

پروتکل های بهداشتی دولت ضمانت اجرایی ندارد 
حوادث

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی 
خبر داد

قتل دندانپزشک خرم آبادی 
هنگام کار در مطب

رضا طوالبی دنداپزشک خرم آبادی به 
قتل رسید.

از خبرگزاری  نقل  به  سپید  گزارش  به 
فرمانده  اجتماعی  معاون  صداوسیما، 
انتظامی استان لرستان با تایید این خبر 
گفت: »قتل رضا طوالبی دندانپزشک خرم 
آبادی حین کار در مطبش حوالی هتل 
شقایق در خیابان علوی خرم آباد با ضربات 

چاقو اتفاق افتاده است.«

یا  قاتل  اوژن،  شیر  سرهنگ  گفته  به 
تحت  لرستانی  دانداپزشک  این  قاتالن 
تعقیب پلیس هستند. همسر مقتول هم از 
دندانپزشکان حاذق شهر خرم آباد است.
مشخص  هنوز  قتل  انگیزه  یا  و  علت 

نیست.
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نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس گفت: »کمبود پزشک 
در استان سیستان بلوچستان مشکل ساز شده است. افزایش ظرفیت 
رشته های پزشکی ازجمله اقداماتی است که می تواند کمبود پزشک 

در تمام مناطق کشور را تعدیل کند.«
به گزارش سپید، معین الدین سعیدی در گفت وگو با فارس 
درخصوص کمبود پزشک حوزه انتخابیه خود، گفت: »علی رغم 
خدمات بی شمار نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه نظام 
سالمت متأسفانه ما هنوز به لحاظ شاخص های بهداشتی و درمانی 

استان سیستان و بلوچستان و مخصوصاً جنوب آن، فاصله معنادار 
و حتی گاهاً نجومی با نرم کشوری داریم.« وی در ادامه افزود: 
»در حوزه انتخابی کنارک، نیک شهر، قصر قند و دشتیاری، کمترین 
میزان پزشک به بیمار، کمترین میزان پرسنل درمانی نسبت به بیمار، 

کمترین میزان تخت بیمارستانی در تمام کشور را داریم.« 
سعیدی با بیان اینکه کمبود پزشک در استان سیستان و بلوچستان 
بیداد می کند، گفت: »متأسفانه مراکز جامع سالمت ما هم به نسبت نرم 
کشوری بسیار پایین تر هستند و از آنجا که آن حوزه خط مقدم جبهه 

بهداشتی کشور هست، عمده  بیماری  های عفونی مسیر ورودشان 
از آنجا است به علت نزدیکی به مرز پاکستان، این مطالبه  جدی را 
داریم که حتماً وزارت بهداشت یک مقدار در توزیع پزشک آنجا 
عادالنه عمل کند.« وی در پایان تصریح کرد: »کمبود پزشک در 
استان سیستان بلوچستان مشکل ساز شده است. افزایش ظرفیت 
رشته های پزشکی ازجمله اقداماتی است که می تواند کمبود پزشک 
در تمام مناطق کشور را تعدیل کند. مطالبه جدی ما از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این است که اوالً در تخصیص 
نیروهای متخصص به حوزه  جنوب استان سیستان و بلوچستان 
یک بازنگری جدی کند و دوماً سهمیه  پزشکی، پیراپزشکی بومی 
را برای بچه  های آنجا حتماً در نظر بگیرند بلکه بتوانیم این خأل 

که االن وجود دارد را به حد اقل برسانیم.«

سعیدی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس:

کمبود پزشک در سیستان و بلوچستان بیداد می کند


