
میر محمدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

در نامه وزیر بهداشت به رئیس مجلس اعالم شد
ممنوعیت برگزاری جلسات بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به 
رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: »طبق مصوبه 
ستاد ملی مدیریت کرونا برگزاری جلسات بیش از ۱۵ 
نفر در شهرهای با وضعیت قرمز مانند تهران ممنوع است 
و این مصوبه در برگزاری جلسات مجلس لحاظ شود.«
به گزارش سپید، سعید نمکی در این نامه به محمد 
باقر قالیباف نوشت: »طبق مصوبه چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۲۴ 
آبان ۹۹، برگزاری جلسات در شهرهای قرمز تا سقف ۱۵ نفر با رعایت پروتکل مربوطه 

مجاز است و کالنشهر تهران نیز مبتنی بر شاخص موجود تا دو هفته آینده از وضعیت قرمز 
برخوردار است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مفاد مصوبه مذکور در برگزاری جلسات 

مجلس محترم لحاظ گردد.«
محدودیت های جدید کرونایی از شنبه اول آذر در ۴۴۸ شهر شامل ۱۶۰ شهر با وضعیت 
قرمز، ۲۰۸ شهر با وضعیت نارنجی و ۸۰ شهر با وضعیت زرد به مدت دو هفته اجرا می شود.

بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل می شوند، 
ادارات دولتی در حد تعطیل و با حداقل کارکنان فعالیت می کنند، تردد بین شهری با خودروهای 
پالک غیر بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو از ساعت ۲۱ تا چهار صبح در شهرهای 
قرمز ممنوع است. با اجرای این محدودیت ها ۸۷ شهر از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.

بر اساس این مصوبه برگزاری جلسات باالی ۱۵ نفر در شهرهای قرمز و جلسات باالی ۲۰ 
نفر در شهرهای نارنجی ممنوع است.ایرنا

خبـر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان 
این  که ارز دولتی تخصیص یافته به واردات داروها 
باید حذف و حمایت بیمه  ای بیشتر شود، گفت: »اگر 
سامانه تی  تک به طور جامع اجرا و استفاده شود، 
قاچاق معکوس دارو در کشور ایجاد نخواهد شد.«
به گزارش سپید، سید جلیل میرمحمدی با بیان 
این  که به دلیل واردات داروها با ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی، قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای 
همجوار پایین  تر است، اظهار کرد: »به دلیل این 
اختالف قیمتی، سودجویان داروها را از کشور ما 
به کشورهای همسایه قاچاق می  کنند و در آن  جا 

به فروش می  رسانند.«
وی با ارائه مثالی ادامه داد: »فرض کنید قیمت 

دارویی که می  خواهیم وارد کشور کنیم، یک دالر 
باشد؛ قیمت این دارو با ارز دولتی، ۴۲۰۰ تومان 
می  شود اما همین دارو در خارج از کشور با ارز 
آزاد )که نرخ آن بین ۲۰ تا 3۰ هزار تومان است( 
به فروش می  رسد و بنابراین سود زیادی به جیب 

قاچاقچیان دارو وارد می  شود.«
میرمحمدی با بیان این  که به دلیل تخصیص ارز 
دولتی به واردات داروها، زمینه سوءاستفاده برای 
سودجویان فراهم می  شود، تصریح کرد: »راهکار 
این است که به جای آن  که دارو با ارز دولتی وارد 
شود، با ارز نیمایی وارد کشور شود تا قیمت آن با 
کشورهای همجوار تقریباً یکسان شود و انگیزه  ای 
برای قاچاق معکوس دارو به وجود نیاید؛ از سوی 

دیگر برای آن  که بیمار متحمل افزایش قیمت دارو، 
ناشی از حذف ارز دولتی دارو نشود، باید حمایت 
بیمه  ای را افزایش دهیم که برای این   کار به  جای 
آن  که یارانه در مبدأ برای ورود دارو داده شود، باید 

آن را به بیمه  ها بدهیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: »اعضای مجلس پیگیر 
حذف ارز دولتی برای واردات داروها هستند و 
باید مابه  التفاوت ارزی به بیمه  ها پرداخت شود تا 
حمایت بیمه  ای افزایش یابد و مردم دچار افزایش 

هزینه  های درمانی و دارویی نشوند.«
وی درباره اهمیت استفاده از سامانه »تی  تک« در 
جلوگیری از پدیده قاچاق معکوس گفت: »داروهایی 
که از خارج از کشور وارد می  شوند در سامانه تی  تک 
ثبت می  شوند و مسیر تأمین و توزیع دارو در این 
سامانه مشخص می  شود؛ یعنی مشخص می  شود 
که دارو چگونه وارد شده و به دست کدام شرکت 
پخش، انبار و داروخانه و بیمار رسیده است؛ بنابراین 
اگر این سامانه به طور جامع اجرا و استفاده شود 
انتظار می  رود که چیزی به نام قاچاق معکوس دارو 
در کشور ایجاد نشود اما متأسفانه امروزه ما شاهد 

قاچاق معکوس داروها هستیم.«
به گزارش تسنیم، وی متذکر شد: »باید استفاده از 
سامانه تی  تک افزایش   یابد و به نظر من با حذف 
ارز دولتی و پرداخت مابه  التفاوت ارزی به بیمه  ها، 

انگیزه استفاده از سامانه تی  تک نیز افزایش می  یابد.«
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اطالعیه

تمدید مهلت دریافت واکسن 
آنفلوآنزا رایگان پزشکان تهران

معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان 
نظام پزشکی طی اطالعیه ای از آن دسته 
که  تهران  شهر  پزشکی  جامعه  اعضای 
رایگان  واکسن  دریافت  به  موفق  هنوز 
آنفلوانزا نشده اند درخواست کرد حداکثر 
خانوادگی،  نام  و  نام  آذر   ۱۵ تاریخ  تا 
شماره ملی و شماره نظام پزشکی خود 
را به شماره واتساپ متنی روابط عمومی 
»۰۹۱۲۸3۴۹۴۷۶« اعالم تا زمان مراجعه 

جهت واکسن برایشان ارسال شود.
به گزارش سپید، علی تاجرنیا طی اطالعیه ای 
از آن دسته اعضای جامعه پزشکی شهر 
تهران که هنوز موفق به دریافت واکسن 
رایگان آنفلوانزا نشده اند درخواست کرد 
حداکثر تا تاریخ ۱۵ آذر نام و نام خانوادگی، 
شماره ملی و شماره نظام پزشکی خود 
را به شماره واتساپ متنی روابط عمومی  
»۰۹۱۲۸3۴۹۴۷۶« اعالم تا زمان مراجعه 

جهت واکسن برایشان ارسال شود.
نظام  سازمان  عمومی  روبط  گزارش  به 
پزشکی، وی در پایان افزود: »با توجه به 
زمان تزریق این واکسن این مهلت به عنوان 
آخرین مهلت جامعه پزشکی برای واکسن 
خواهد بود و تحت هیچ شرایطی تمدید 

نخواهد شد.«

شماره ۱۸۱۲ ۱39 آذر ۱3۹۹

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: 
»در نخستین گام جذب نیروی انسانی، اولویت جذب وزارت 

بهداشت با پرستاران است.«
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
انسانی در  نیروی  جوان در خصوص مجوز جذب 3۰ هزار 
وزارت بهداشت بیان کرد: »طی رایزنی های صورت گرفته از 
سوی وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه، این سازمان با 
ابالغ بخشنامه ای مجوز جذب 3۰ هزار نیروی انسانی در وزارت 

بهداشت را صادر کرد.«

وی ادامه داد: »در نخستین گام، اولویت مجوز جذب وزارت 
بهداشت با برترین همکاران اورژانس پیش بیمارستانی و  بخش 
بهداشتی کشور است البته الزم به ذکر است که  بخش عمده  جذب 
نیروی انسانی وزارت بهداشت منتسب به همکاران پرستار است، 
به طورکلی افراد پس از انجام و طی مراحل اداری از جمله گزینش 

در  بخش های ذی ربط استخدام خواهند شد.«
جهانپور در پایان رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
را یک امر ضروری دانست و اظهار کرد: »این موارد به شدت 
می تواند از فرسودگی و  خستگی کادر درمان جلوگیری کنند. البته 

هموطنان باید توجه داشته باشند عالوه بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، دستکش و شست وشوی 

مکرر دست ها از تردد های غیر ضروری پرهیز کنند.« 

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت: 

پرستاران اولویت جذب جدید وزارت بهداشت هستند


