
معاون کل وزارت بهداشت: 

ضرب و شتم پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( 
دهدشت توسط همراهان بیمار

پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت از ضرب و شتم خود توسط همراهان 
یک بیمار خبر داد.

به گزارش سپید، سلمان مهمدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جزییات این خبر اظهار 
به  بیمار تصادفی را  اورژانس شیفت بودم که یک  کرد: »دو شب قبل )دوشنبه شب( در 

اورژانس آوردند. نزدیک به ۹ نفر همراه بیمار بدون ماسک و هرگونه پروتکل های بهداشتی 
با خنده های بی مورد، جو اورژانس را مخدوش کرده بودند.«

این پزشک در ادامه گفت: »با دیدن این صحنه، نزد همراهان بیمار رفتم و تذکرات الزم را 
دادم که ناخودآگاه اقدام به درگیری لفظی و نهایتًا فیزیکی کردند و با زنجیر به سرم زدند و 

حدود دو ساعت بیهوش شدم.«
مهمدی بیان کرد: »بعد از مداوا و انجام سی تی اسکن، وضعیت عمومی ام مساعد هست.«
وی خواستار برخورد با چنین افرادی شد و بیان کرد: »دو نفر از همین افراد در بازداشت هستند.«

خبـر

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »برخی در ستاد 
ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم، 
نمی توانم اسامی این افراد را بگویم، آنها وزن دهی 
متفاوتی به کرونا در اولویت های کشور می دهند اما 
خواسته وزارت بهداشت ممنوعیت مسافرت ها بود.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی گفت: »برخی در 
ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طالیی عید 
برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم، 
نمی توانم اسامی این افراد را بگویم،  آنها وزن دهی 

متفاوتی به کرونا در اولویت های کشور می دهند اما 
خواسته وزارت بهداشت ممنوعیت مسافرت ها بود.«

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: »ما سال گذشته کار 
خاصی در نوروز انجام ندادیم و با تعطیلی ها توانستیم 
بیماری را مدیریت کنیم، نوروز فرصت مناسبی برای 
مدیریت بیماری بود چرا که حتی کارخانه های تولیدی 
تعطیل هستند ما می خواستیم جلوی سفرها را بگیریم 
و با طرح شهید سلیمانی شعله های کرونا را خاموش 
کنیم، امروز)چهارشنبه 18 فروردین( ۲۵۷ شهر در 
وضعیت قرمز قرار دارند و نسبت به سه روز پیش 
تعداد شهر های قرمز سه برابر شده است و 1۲۹ 
شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند و 8۵ درصد 
شهر ها قرمز و نارنجی هستند و تمام مراکز استان ها 
قرمز شده اند و 11 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.«

وی افزود: »به هیچ مقام مسئولی در کشور واکسن 
زده نشده است و حتی ما که با گروه های درمانی 

ارتباط داریم از سهم خود برای تزریق واکسن استفاده 
نکرده ایم. شفاف بگویم زمانی که واکسن آنفلوانزا در 
داروخانه ها بود، برای مقام معظم رهبری پیشنهاد شده 
بود که واکسن آنفلوانزا بزنند و ایشان فرمودند چون 
همه واکسن نزده اند، من نیز واکسن نمی زنم و از 
ایشان سوال شد آیا واکسن کرونا می زنید؟ و ایشان 
تاکید کردند که منتظر واکسن داخلی می مانم، مردم 
مطمئن باشند عدالت و دسترسی را در واکسن کرونا 
رعایت خواهیم کرد البته استثنایی مانند ورزشکاران 
پاراالمپیک برای تزریق واکسن وجود دارد که این 

موارد را خیلی شفاف اعالم می کنیم.«
حریرچی با تشریح کارشکنی های آمریکا در نقل و 
انتقال پول برای خرید واکسن کرونا گفت: »برای 
همین واکسن کوواکس که دو شب قبل وارد کشور 
شد می خواستیم ۴۵ میلیون دالر از دالر های کره 
جنوبی خود را که ۵ تا ۶ میلیارد دالر آنجا پول 
داشتیم را انتقال دهیم، دولت کره می گفت اگر این 

پول برود آمریکا و به حساب شرکت برگردد ممکن 
است توقیف شود، مشکل اصلی دسترسی به پول 
و انتقال آن بوده است، دولت پول را تامین کرد، اما 
در خارج مشکل داشتیم. حدود چهار ماه معطل 
انتقال پول برای واکسن کوواکس بودیم. طرف 
کوبایی هم حدود 8 میلیون دالر تا 1۵ میلیون 
دالر در دو قسط می خواست که برای انتقال آن 
مشکل داشتیم. همه مردم می دانند که به دلیل 
تحریم های ظالمانه و دردناک آمریکا، در خرید 

واکسن کرونا مشکل داشتیم.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون کل 
وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: »البته مثال در 
واردات شکالت خیلی سخت گیری نمی کنند، اما 
انگشت روی نیاز های اساسی مثل دارو و واکسن 
می گذارند. همین اآلن برای خرید مواد موثره برای 
تولید واکسن که در آمریکا انحصاری تولید می شود 
سنگ اندازی می کنند و جلوی آن را می گیرند و 
این همان جنگ است. ما درگیر جنگ همه جانبه 
هستیم و راهش اتکا به تولید داخلی است و در 
واکسن کرونا هم در حال تولید هستیم، ما یک 
میلیون و ۶۹۵ هزار دوز واکسن تا حاال وارد کردیم 
که ۵۲۰ هزار دوز اسپوتنیک روسی، 1۲۵ هزار دوز 
کواکسین بهارات هند، 1۰۰ هزار سوبرنا کوبا و ۷۰۰ 
هزار دوز واکسن آسترازنکای تولید کره جنوبی و 
۲۵۰ هزار دوز هم سینوفارم چین است و واکسن 

تولید داخل هم با سرعت خوبی پیش می رود.«

برخی در ستاد ملی کرونا 
مانع خاموشی شعله های کرونا در نوروز شدند

آزمون

نتایج آزمون دستیاری 
فوق تخصصی پزشکی اعالم شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از 
اعالم نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی 

پزشکی خبر داد.
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از اعالم 
نتایج آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 
خبر داد و گفت: »سی و هشتمین دوره 
آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی در 
روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹ برگزار شد و 
۶۵۹ داوطلب در این آزمون شرکت کردند.«
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی بیان 
کرد: »این دوره از آزمون پذیرش دستیار فوق 
تخصصی پزشکی به صورت الکترونیک در 
دانشگاه های علوم پزشکی مجری آزمون 
برگزار شده است.« هاشمی نظری اظهار 
کرد: »داوطلبان می توانند برای مشاهده نتیجه 
آزمون که به صورت کارنامه منتشر شده است 
به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 

به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند.«

شماره 1۹۰۲ 1۹11 فروردین 1۴۰۰

رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام زائران به عتبات عراق بدون 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی انتقاد کرد.

به گزارش سپید، این انتقاد رئیس سازمان حج و زیارت درحالی 
مطرح شده که پیش تر، وزیر بهداشت نیز نسبت به سفر با انگیزه 
زیارت به عراق با توجه به خیز ویروس جهش یافته در این کشور 
تذکر داده بود که پس از آن مقرر شد مرزهای زمینی مشترک با عراق 
مسدود و پروازهای این مسیر نیز محدود شود. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی نیز گفته که پروازهای عراق موردی و بیشتر برای انتقال 
اتباع این کشور برقرار می شود. با این وجود، علی رضا رشیدیان، 
رییس سازمان حج و زیارت،  در شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و حج از اعزام گروه هایی به عراق با انگیزه 
زیارت خبر داده است. وی گفته است: »متاسفانه این روزها شاهد 
این هستیم که شماری از هموطنان از طریق برخی افراد به صورت 

کاروان آزاد به عتبات عالیات اعزام می شوند، در حالی که سازمان حج 
و زیارت بارها به صورت رسمی این موضوع را به مسئوالن مربوطه 
اطالع داده و از آن ها خواسته است برای رفع دغدغه های بهداشتی، 
سفرهای زیارتی را با رعایت تمام ضوابط اعالم شده انجام دهیم، اما 
آن ها با این موضوع مخالفت کرده اند.« وی گفت: »مذاکراتی با طرف 
عراقی داشتیم که قرار شد در صورت موافقت ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی سفرهای زیارتی را به 
صورت محدود انجام دهیم، اما متاسفانه این موضوع محقق نشد.«

بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی حج،   در این جلسه، تشکیل 
کارگروه تحقق شعار سال 1۴۰۰ در حج و زیار نیز مصوب شد که 
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در 
امور حج و زیارت، با درنظر گرفتن نام گذاری سال 1۴۰۰ به نام 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، با تشکیل دو کمیته، یکی در حوزه 

فرهنگی با مدیریت بعثه مقام معظم رهبری و دیگری در حوزه اجرایی 
با مدیریت سازمان حج و زیارت برای تحقق شعار سال موافقت کرد 
و افزود: »این دو کمیته پس از بررسی نظرات کارشناسی در حوزه های 
فرهنگی و اجرایی به صورت مشترک در قالب یک کارگروه تشکیل 
جلسه دهند و پس از آن برای تصویب نهایی پیشنهادهای خود را تا 
نیمه ماه مبارک رمضان به شورای برنامه ریزی و هماهنگی ارائه کنند.«
رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت نیز اظهار کرد: »در خصوص 
شعار سال، همه تکلیف داریم که این موضوع را در حوزه کاری 
خود دنبال کنیم، امیدواریم با کمک و راهنمایی نماینده ولی فقیه این 
هدفی که در این نام گذاری بیان شده در حوزه حج و زیارت محقق 
شود. البته تالش هایی در این زمینه در سال گذشته صورت گرفت 
که اصالح فرآیندها به منظور بسترسازی و ایجاد ظرفیت های الزم 
و رفع موانع در موضوع خدمات زیارتی از جمله این اقدامات به 
شمار می آید که در قالب کارگروه های بیست ویک گانه دنبال شد.«

کارگروه تحقق شعار حج 1۴۰۰ درحالی تشکیل شده است که 
عربستان هنوز جزئیات حج پیش رو را تعیین نکرده و تنها درباره 

دعوت از زائران واکسینه شده برای عمره خبر داده است.

رییس سازمان حج انتقاد کرد

اعزام زائران به عراق بدون رعایت پروتکل ها


