
انتقاد تند رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی:

ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
همه جانباختگان کادر درمان در اثر کرونا شهید خدمت محسوب شوند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »تمامی 
جانباختگان کادر بهداشت و درمان در اثر کرونا باید به 

عنوان شهید خدمت محسوب شوند.«
به گزارش سپید، یحیی ابراهیمی در گفت و گو با خانه 
ملت در رابطه با تصمیم ستاد ملی کرونا برای افرادی 
که شهید خدمت نام می گیرند، گفت: »نیروهای مسلح 
طی  نامه ای به مقام معظم رهبری درخواست کردند، تمام نیروهای نظامی و انتظامی که در حین 
خدمت در اثر ابتال به بیماری کرونا فوت می کنند، شهید خدمت محسوب شوند، اما متاسفانه 

در ستاد ملی کرونا تنها پرستاران، پزشکان و بهیاران فوت شده در اثر ابتال به این بیماری را 
شهید خدمت محسوب کرده اند. این موضوع ظلمی آشکار نسبت به افرادی مانند نیروهای 
خدماتی، رادیولوژیست ها، نیروهای علوم آزمایشگاهی و نگهبانانی است که در جبهه مقابله با 

کرونا حضور داشته اما نامی از آنها برده نشده است.«
نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس یازدهم ادامه داد: »معتقدم قانون و بخشنامه ستاد ملی 
کرونا باید به شکلی اصالح شود که کلیه پرسنل بهداشت و درمان اعم از بهورزان، پرستاران، 
پزشکان، راننده های آمبوالنس، پرسنل اورژانس، نگهبانان و تمامی افرادی که در جریان مبارزه 
با کرونا قرار داشته و در اثر ابتال به بیماری کویید-19 جانشان را از دست می دهند باید شهید 
خدمت محسوب شوند.« عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: »انتظار 
داریم دولت و ستاد ملی کرونا این بخشنامه را اصالح کنند، در صورت بی توجهی دولت، ما به 

عنوان نمایندگان مردم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.«

مجلس

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »با این دولت و 
وزارت علومی که من می بینم به اجرای پروتکل های سختگیرانه 
بهداشتی در کنکور سراسری خوش بین نیستم و نمونه آن را هم 
در چند روز گذشته دیدیم به همین دلیل با برگزاری کنکور با این 

سهل انگاری ها به شدت مخالفم.«
به گزارش سپید در صفحه اینستاگرام حسینعلی شهریاری آمده است: 
»بعد از دالیل و قول هایی که در جلسات مشترک به ما دادند تا آزمونهای 
مختلف را در این ایام برگزار کنند ولی با مستندات موجود و در 
بازدیدهای میدانی دیدیم که در اجرای آزمون های کارشناسی ارشد و 
دستیاری پزشکی در بسیاری از حوزه های مختلف پروتکل ها رعایت 
نشد و شرکت کنندگان در تماس هایشان بعد از آزمون بسیار نگران 
و ناراحت بودند. هر چند که خارج برخی از حوزه های امتحانی نیز 
متاسفانه شرکت کنندگان در آزمون پروتکل های بهداشتی را رعایت 
ننمودند ولی در مجموع عواقب این نوع برگزاری ها به کل مردم و 
جامعه آسیب می رساند و آمارهای کرونایی  که با زحمت کادر درمانی 
کم کم رو به کاهش است را دوباره صعودی می کند و نمی دانیم که 

چه کسی پاسخگو خواهد بود؟«
در ادامه این پست اینستاگرامی از قول رئیس کمیسیون بهداشت و 

درمان مجلس آمده است: »ضمن اینکه شرکت کننده ها در آزمون های 
برگزار شده نسبت به کنکور سراسری بسیار کمتر بوده و پراکندگی 
حوزه های امتحانی و تعداد آنها نیز کمتر و قابل قیاس نیست. لذا با 
این دولت و وزارت علومی که من می بینم به اجرای پروتکل های 

سختگیرانه بهداشتی در کنکور سراسری خوش بین نیستم و نمونه 
آن را هم در چند روز گذشته دیدیم به همین دلیل با برگزاری کنکور 

با این سهل انگاری ها به شدت مخالفم.«
شهریاری ادامه داده است: »اگر مسئوالن برگزاری و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا که مسئولیتش با شخص رییس جمهور است، تضمین های 
الزم و اجرایی برای انجام کامل پروتکل ها را می دهند که بعید می دانم 
توان الزم را داشته باشند کنکور را برگزار کنند واال با جان مردم و 
بچه ها و امیدهای خانواده ها بازی نکنند و کشور و ملت عزیزمان را با 
بی تدبیری با مشکالت فراوان مواجه نکنند. ما در این هفته ها از سوی 
مردم و موکالن عزیزمان بشدت تحت فشار هستیم تا صدای آنها را 
به گوش مسئوالن اجرایی برسانیم و بنده و تعدادی از همکاران تمام 
تالشمان را انجام داده و پیگیر خواهیم بود که مسئوالن تصمیم گیر 
و اجرایی بهترین تصمیم را با کمترین عارضه اتخاذ کنند و نظارت 
می کنیم تا این قول دادن ها مانند قول های قبلی دولتی ها پوچ و وعده 
سر خرمن نباشد ولی مردم عزیزمان بدانند که در نهایت تصمیم 
نهایی با ستاد ملی کرونا به ریاست شخص رییس جمهور است که 
امیدوارم این دفعه الاقل رییس جمهور با خواست مردم همراهی و 

تصمیمی در جهت منافع مردم بگیرد.«

با برگزاری کنکور به شدت مخالفم 
وزارت علوم توان برگزاری کنکور با انجام پروتکل های سختگیرانه مقرر شده را ندارد

رئیس بسیج اصناف کشور گفت: »هفته گذشته جلسه ای با انجمن 
داروسازان تهران داشتیم که مقرر شد حداقل روزانه ۵۰ هزار 
ماسک استاندارد سه الیه به انجمن داروسازان تهران برای توزیع 

در داروخانه های پایتخت تحویل داده شود.« 
فارس  با  گفت وگو  در  غالمرضا حسن پور  سپید،  گزارش  به 
درخصوص گالیه های داروسازان مبنی در دریافت نکردن ماسک 
از وزارت صمت اظهار داشت: »قرار بود که واحدهای صنعتی 
زیرمجموعه معاونت صنایع وزارت صنعت، ماسک را با قیمت 
دولتی به داروخانه ها تحویل دهند که طبق اظهارات نمایندگان 
داروسازان تاکنون ماسکی را دریافت نکرده اند، اما در بخش تولیدی 
نیمه صنعتی و صنفی تا کنون بالغ بر ۲ میلیون ماسک توسط بسیج 
اصناف کشور فقط به داروخانه های تهران تحویل داده شده است.«
وی ادامه داد: »هفته گذشته جلسه ای با انجمن داروسازان تهران 
داشتیم که مقرر شد حداقل روزانه ۵۰ هزار ماسک استاندارد سه 
الیه به انجمن داروسازان تهران برای توزیع در داروخانه های 

پایتخت تحویل داده شود که این موضوع به صورت روزانه انجام 
خواهد شد.« رئیس بسیج اصناف کشور درباره قیمت این ماسک ها 
گفت: »قیمت تمام شده این ماسک ها 1۲۶۰ تومان در کارخانه 
است و به صورت بسته بندی شده و استریل با قیمت 1۳۶۰ تومان 
به شرکت های پخش تحویل داده می شود و با قیمت 1۵۰۰ تومان 

به دست مصرف کننده خواهد رسید.« 
وی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت توزیع ماسک بر 
عهده چه کسی است اظهار داشت: »داروخانه هایی که توسط بسیج 
اصناف ماسک دریافت می کنند توسط بازرسان بسیج اصناف کشور 
نظارت می شوند و خوشبختانه تاکنون شاهد تخلف فاحشی نبوده ایم.«
حسین پور با بیان اینکه ماسک های توزیع شده توسط بسیج 
اصناف از کیفیت الزم برخوردارند گفت: »تا کنون از طریق 
نرم افزار »ماسک« بالغ بر ۳ میلیون عدد ماسک سه الیه به 
صورت رایگان درب منازل تحویل داده شده است و ما یقین 
با قیمت  آنالین و  از طریق فروش  این ماسک ها  داریم که 

به دست مردم رسیده است.« وی خاطرنشان کرد:  مصوب 
»از هفته آتی با تکمیل ظرفیت خطوط تولید و توزیع، مردم 
می توانند پس از ثبت نام در این سامانه حداکثر ظرف مدت 
یک هفته ماسک مورد نیاز را از طریق این نرم افزار تهیه کنند. 
این نرم افزار باعث شد تا قیمت ماسک تا حدودی کنترل شود 

و افزایش زیادی نداشته باشد.«

رئیس بسیج اصناف کشور خبر داد

توزیع روزانه 50 هزار ماسک در داروخانه های پایتخت
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