
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
جلسات صحن و کمیسیون های مجلس مطابق پروتکل های بهداشتی نیست

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »برگزاری هر 
گونه جلسه با بیش از ۱۵ نفر در فضای بسته ممنوع است 
و برگزاری جلسه ها با این تعداد از افراد در صحن علنی و 
کمیسیون های مجلس شورای اسالمی بر اساس پروتکل های 

بهداشتی نیست.«
به گزارش سپید، علیرضا رییسی در گفت وگو با ایرنا درباره 
برگزاری جلسه های صحن علنی یا کمیسیون های مجلس با تعداد نفرات بیش از ۱۵ نفر در فضای 
بسته افزود: »بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در شهرهای قرمز، برگزاری هرگونه جلسه با 
بیش از ۱۵ نفر در فضای سربسته ممنوع است.« وی افزود: »همچنین حداقل فضا نیز به ازای هر نفر 
باید چهار مترمربع باشد، یعنی کف فضا ۶۰ متر است، اما این به این معنی نیست که افراد در فضای 

دو هزار متری می توانند با تعداد بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند. حتی در این فضا هم باید حداکثر 
۱۵ نفر حاضر شوند.« رییسی ادامه داد: »با اعضای هیات رییسه مجلس جلسه گذاشتیم و همه موارد 
را مطرح کردیم. قرار بر این بود که در سالن های فرعی مجلس که حدود ۱۷ یا ۱۸ سالن می شوند، در 
هر کدام از این سالن ها تا سقف ۱۵ نفر حضور داشته باشند و در صحن علنی حداکثر ۱۵ نفر حضور 
داشته باشند.« معاون وزیر بهداشت گفت: »این موضوع برای دولت و قوه قضاییه نیز وجود دارد و در 
همه جلسه های هیات دولت رعایت می شود.« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: »متاسفانه 
اکنون در خبرها و تصاویر مشاهده می شود که تقریبا نصف افراد در صحن علنی نشسته اند و دستور 
حضور حداکثر ۱۵ نفر در فضای بسته نقض شده است. گاهی در تلویزیون نیز مشاهده می شود که 
در برگزاری کمیسیون ها هم افراد حاضر بیشتر از ۱۵ نفر هستند. این مشکل هم در برگزاری صحن 

علنی و هم جلسه های کمیسیون ها به صورتی که اعالم شده، اجرایی نمی شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: »مسئوالن باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند و این 
مسائل باید رعایت شود. این سیستمی که در مجلس در حال اجراست بر اساس مصوبه ستاد ملی و 

پروتکل های بهداشتی تصویب شده نیست.«

ستاد کرونا

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
»تضعیف وزیر بهداشت به عنوان فرمانده جنگ 
مقابله با کرونا به مصلحت کشور نیست و نباید 
حاشیه ایجاد کرد زیرا در چنین شرایطی معاندان و 
ضدانقالب بیشترین بهره برداری را خواهند داشت.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در گفت وگو با 
ایرنا افزود: »کادر بهداشت و درمان از همه توان خود 
در مقابله با کرونا استفاده کرده و تعداد باالی شهدای 
مدافع سالمت نشان از فداکاری ها و ایثارگری های این 
افراد در طول ۹ ماه گذشته برای مقابله با کرونا دارد.«
وی با بیان اینکه به بیماری کرونا می توان از دو 
منظر یعنی رعایت اصول بهداشتی توسط مردم و 
عملکرد مسئوالن نگاه کرد، افزود: »شهروندان در 
مرحله اول مقابله با کرونا همکاری مناسبی داشتند، 
اما از ابتدای تابستان توجه مردم به این بیماری و 
رعایت پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرد، البته 
در ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گاهی سالمت فدای 

منافع اقتصادی شده است.«
شهریاری با تاکید بر اینکه اولویت ها در بحث مقابله با 
کرونا رعایت موارد بهداشتی است، اظهار داشت: »با 
وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی امروز جامعه، 
بسیاری از داروها و تجهیزات مورد نیاز حوزه سالمت 

طی چند ماه گذشته از تولیدات داخل تامین شده، 
البته در برخی شرایط مشکالتی به وجود آمد که 
وزارت بهداشت با تالش و کوشش بسیار سعی کرد 
مشکالت را برطرف کند.« وی با انتقاد از برخی رویه ها 
در کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: 
»با توجه به مشکالت به وجود آمده در بی توجهی 
برخی دستگاه ها در رعایت پروتکل های بهداشتی 
از دولت انتظار می رود به محدودیت های بیشتری 
برای مقابله با کرونا توجه کرده و زیرساخت های 
الزم را برای اجرای دولت الکترونیک برای کاهش 

تردد مردم در معابر شهری فراهم کند.«
شهریاری با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا، باید 
توصیه های وزارت بهداشت را جدی بگیرد گفت: 

»امیدواریم ستاد ملی مقابله با کرونا و فرماندهی قرارگاه 
عملیاتی، اجرای پروتکل های بهداشتی را به طور 
جدی پیگیری کند تا بتوان تا چند هفته آینده میزان 
مبتالیان و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش 
داد.« نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: »مردم در شرایط کنونی جامعه با مشکالت 
اقتصادی بسیاری رو به رو هستند و شیوع بیماری 
کرونا نیز مزید بر علت شده، بنابراین نباید با طرح 
برخی مسائل، حاشیه ایجاد کرد، بدون شک چند 
صدایی و ایجاد حواشی به نفع و مصلحت کشور 
نیست و در چنین شرایطی معاندین و ضدانقالب 
بیشترین بهره برداری را خواهند داشت.« شهریاری 
با بیان اینکه همه دستگاه ها باید به وزارت بهداشت 
در مقابله با کرونا کمک کنند، گفت: »وزیر بهداشت 
در حال حاضر به عنوان فرمانده جنگ در جامعه 
تلقی می شود، همان طور که در زمان دفاع مقدس 
فرمانده را تضعیف نمی کردیم؛ باید حواسمان باشد که 
تضعیف فرمانده مقابله با کرونا مشکالت جدی تری 
برای جامعه به وجود می آورد؛ به همین منظور تقاضا 
داریم با هدف قطع زنجیره انتقال کرونا، به وزارت 
بهداشت و کادر درمانی همانند روزهای جنگ 

تحمیلی همه جانبه و با تمام توان یاری رسانیم.«

حاشیه سازی و تضعیف وزارت بهداشت به مصلحت کشور نیست
خبـر

نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی عضو ستاد ملی مقابله 

با کرونا شد

با توافق رییس جمهوری و رییس مجلس، 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی عضو 

ستاد ملی مقابله با کرونا شد.
به گزارش سپید، در پی اعتراض برخی 
نمایندگان به عدم حضور نماینده ای از 
مجلس شورای اسالمی در ستاد ملی مقابله 
با کرونا و با توافق حسن روحانی رئیس 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  و  جمهوری 
مجلس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
نایب رئیس اول مجلس به عضویت ستاد 

ملی مقابله با کرونا درآمد.ایسنا
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استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( گفت: »اتاق رصد تولیدات 
و مستندات علمی کرونا باید در کشور راه اندازی شود تا رخدادها 
و فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دنیا به صورت علمی مورد 
کنکاش و بررسی دقیق قرار گیرد.« به گزارش سپید، سید موید علویان 
در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: »تعدادی از محققان جوان کشور 
می توانند تمام مستندات و تولیدات علمی در دنیا از جمله مقاالت و 
پژوهش ها در حوزه کرونا را جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل علمی قرار دهند.« وی ارائه تجربیات کشورهای موفق، دستیابی 
به آخرین یافته های علمی، بهره گیری از اندوخته های علمی سایر 
کشورها، آگاهی از نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی و آشنایی 

با امکانات نرم افزاری پیشرفته را از مزیت های این کار اعالم کرد.
علویان ادامه داد: »تعداد زیادی از مقاالت و نتایج فعالیت های تحقیقاتی 
در مجالت علمی معتبر بین المللی منتشر می شود که این موارد باید 
در اسرع وقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم دنیا 

چه اقداماتی را برای پیشگیری و مهار کرونا انجام می دهد و ما هم تا 
حد امکان از این موارد بهره ببریم.«وی ادامه داد: »هر چند به صورت 
موردی در این زمینه کارهایی توسط برخی از استادان دانشگاه ها و 
محققان کشور انجام می شود اما این مورد کافی نیست و این روند 

باید با برنامه ریزی منسجم شتاب بیشتری گیرد.«
علویان تاکید کرد که ما برای پیشگیری و مهار بیماری کرونا باید 
از تجارب دنیا استفاده کنیم. این یک موضوع کامال عقلی و منطقی 
است که متاسفانه از آن غافل شده ایم. وی آگاهی کامل مسئوالن 
از آخرین رخدادهای علمی را ضروری دانست و گفت: »یکی از 
دالیلی که مسئوالن گاهی تصمیمی اشتباه می گیرند، عدم دستیابی 
به اطالعات صحیح و کامل در این زمینه است. به عبارتی اطالعات 

صحیح و کاربردی باید در اختیار آنان قرار گیرد.«
وی با اشاره به اینکه تالش های بسیار خوبی در حوزه ساخت 
واکسن در کشور انجام شده است، گفت: »برخی از کشورها در این 

زمینه از ما جلوتر هستند و ما پس از آنها موفق به ساخت واکسن 
کرونا خواهیم شد. زمان ساخت و در دسترس قرار گرفتن واکسن 
مهم است، ممکن است ما چند ماه دیرتر از برخی کشورها به این 
محصول فناورانه دست یابیم و برای این مدت باید فکر اساسی کنیم.«
علویان ادامه داد: »برای اینکه در این مدت هم سالمت مردم حفظ 
شود و هم جان آنان به خطر نیافتد، عالوه بر حمایت از تولیدات 
داخلی باید با طرح های تحقیقاتی بین المللی ساخت واکسن هم 
مشارکت کنیم، این کار هم منطقی و هم عقالنی است.« وی تاکید 
کرد: »تاکنون تحقیقات در حوزه کرونا هیچ کمکی به تصمیم گیران 
نکرده است. برخی اتفاقات ناخوشایند که در این حوزه تاکنون رخ 
داده نشان می دهد که برخی از تصمیمات اخذ شده بر پایه شواهد 
متقن علمی نبوده است. تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده عمدتًا 
کارآزمایی بالینی در حوزه هایی مانند دارو بوده ولی ما نیاز به تحقیقات 

بنیادی و پایه ای در این حوزه داریم که کمتر به آن توجه شده است.«

علویان، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(:

نیازمند رصد تولیدات علمی کرونا برای پیشرفت تحقیقات داخلی هستیم


