
سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد

اولویت برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در فضای باز 
راه اندازی کارناوال های انتخاباتی و اخذ اثرانگشت؛ ممنوع

خبـر 

سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات پروتکل های 
بهداشتی و تدابیر اتخاذ شده برای حفظ سالمت 
عوامل انتخابات و رای دهندگان را تشریح کرد.

به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با 
ایسنا، درباره تدابیر اتخاذ شده برای تامین سالمت 
عوامل برگزاری انتخابات، اعم از خبرنگاران، عوامل 
... گفت: »مهم ترین عامل  نظارتی و اجرایی و 
انتقال ویروس کرونا، قطرات ریز تنفسی است 
که به وسیله عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن 
از فرد بیمار به سایر افراد منتقل می شود. بنابراین 
عدم رعایت فاصله گذاری یک و نیم تا دو متری 
میان افراد می تواند به انتقال ویروس کمک کند.«
وی افزود: »بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا، دستورالعمل هایی با همکاری وزارت کشور، 
وزارت بهداشت و شورای نگهبان به منظور حفظ 
سالمت مردم در فرآیند برگزاری انتخابات، تدوین 

و ابالغ شده است.«
الری ادامه داد: »باید توجه کرد که ستاد انتخابات 
کشور با همکاری استانداران و فرمانداران مراکز 
حوزه های انتخابیه، مسئول نظارت و مراقبت از 
اجرای ضوابط پروتکل های بهداشتی را بر عهده 
دارند. همچنین مسئولیت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده 
ستاد انتخابات کشور و ستادهای استانی است. 
مسئولیت رعایت این دستورالعمل ها در انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای 
اسالمی و مجلس خبرگان بر عهده مسئول اجرایی 

انتخاباتی هر محل است. نظارت عالی بر اجرای 
صحیح و کامل پروتکل ها نیز بر عهده وزارت 

بهداشت خواهد بود.«
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه جانمایی 
صندوق های رای و شعب اخذ رای با نظر بازرسان 
وزارت بهداشت انجام می شود، گفت: »اولویت 
با برگزاری انتخابات در فضای باز و با رعایت 
فاصله گذاری، استفاده از ماسک و گندزدایی محیط 
است. همچنین هرگونه پذیرایی و توزیع اقالم 
تبلیغاتی توسط نامزدهای انتخابات و هواداران 

آنها ممنوع است.«

الری با بیان اینکه از تجمع رای دهندگان در روز 
رای گیری در صف ها و پای صندوق رای بدون 
رعایت فاصله گذاری حداقل ۲ متری باید جلوگیری 
شود، اظهار کرد: »سالمت کلیه خبرنگاران، عوامل 
نظارتی و اجرایی و سایر افراد دخیل در فرآیند 
انتخابات در طول مدت آغاز تا پایان انتخابات، 
از نظر بیماری کووید ۱۹ با استفاده از کد ملی 

آنها در سامانه ماسک بررسی می شود.«
اینکه برگزاری مراسم استقبال  بر  تاکید  با  وی 
میتینگ های  اندازی کارناوال ها،  راه  نامزدها،  از 
تبلیغاتی و هرگونه تجمع در فضای سربسته مطلقا 

ممنوع است، گفت: »همچنین اخذ اثر انگشت در 
فرآیندهای مختلف انتخابات به خصوص در روز 

رای گیری ممنوع است.«
الری با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر گندزدایی 
دفاتر نظارت، شعب اخذ رای و سایر اماکن مرتبط 
با فرآیند انتخابات توسط بازرسان وزارت بهداشت 
انجام می شود، گفت: »همچنین حفظ تهویه و تامین 
هوای تازه در فضاهای سربسته الزامی است. در 
عین حال استفاده از ماسک به صورت مستمر 
توسط رای دهندگان، خبرنگاران، مسئوالن اجرایی، 
نظارتی و حفاظتی در محل های برگزاری انتخابات 
الزامی است. همچنین کنترل ورودی و خروجی 
به منظور جلوگیری از تجمع رای دهندگان باید 
به صورتی انجام شود که فاصله حداقل ۲ متری 

در ترددها نیز رعایت شود.«
وی تاکید کرد: »در صورت عدم توجه نامزدهای 
دستورالعمل های  به  شعب  عوامل  یا  انتخابات 
بهداشتی، استانداران و فرمانداران در مرحله اول 
باید تذکر کتبی به مسئوالن و نامزدها بدهند و در 
مرحله دوم و در صورت تکرار تخلف، ممنوعیت 
نامزدها اعالم  ارائه هرگونه خدمات به  و قطع 
شود. تشخیص تخلف از سوی نامزدها بر عهده 

قاضی است.«
الری گفت: »به هر حال در این زمینه پروتکل های 
بهداشتی الزم تدوین و ابالغ شده و با همکاری 
وزارت کشور و سایر ارکان برگزاری انتخابات، 

امیدواریم به طور کامل رعایت شود.«

شماره ۱۹5۲ ۲011 خرداد ۱400

تفاهم نامه همکاری میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت به 
منظور هدایت فعالیت های خیرخواهانه به تحقیق و پژوهش در 

حوزه سالمت منعقد شد.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، مراسم امضای این تفاهم نامه با 
حضور فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، امیرصادقی مدیرکل امور خیرین سالمت، 
بیتا مسگرپور مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
علی علیزاده مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
و سیده مریم حائری ریییس اداره امور موسسات خیریه سالمت 
برگزار شد. فرید نجفی در ابتدای این نشست اظهار کرد: »انعقاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت و سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت گام مهمی در 
جهت ساماندهی فعالیت های خیرخواهانه و هدایت آنها به سوی 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت و همچنین تحقیق و پژوهش در 

سالمت به شمار می رود.« 
وی با بیان اینکه احصا و اولویت بندی نیازهای تحقیقاتی و فناورانه 
سالمت کشور از جمله مفاد این تفاهم نامه است، گفت: »معاونت 
نیازهای تحقیقاتی و فناورانه در حوزه سالمت کشور را احصا 
و اولویت بندی می کند و پس از اعالم به اداره کل انتظار می  
رود مشارکت و سرمایه گذاری خیرین به این حوزه  ها جلب 

شود؛ همینطور از پایان نامه  های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
و طرح های پژوهشی اعالم شده از سوی معاونت در راستای 

ماموریت های اداره کل نیز حمایت هایی به عمل خواهد آمد.« 
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، محققان و 
اعضای هیات علمی به مشارکت در ارائه، چاپ مقاالت در نشریات 
علمی – پژوهشی و انتشار کتب در راستای اهداف تخصصی 
طرفین ترغیب و تشویق خواهند شد و به موجب این تفاهم نامه 
نماینده معاونت باید در کمیته  های مرتبط حضور یابد و در برگزاری 
رویدادها و جشنواره های پژوهشی حوزه مشارکت های اجتماعی 

نظام سالمت همکاری دو جانبه صورت می پذیرد.  
همچنین در ادامه صادقی نیز به تعهداتی که پیرو این تفاهم نامه 
بر عهده دارد، اشاره کرد و گفت: »جلب مشارکت در طرح های 

تحقیقاتی و فناورانه حوزه پیشگیری، غربالگری و درمان، جلب 
همکاری و مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز آزمایشگاه های 
پژوهشی/ اتاق های تمیز و سایر زیرساخت های تحقیقات و فناروی 
حوزه سالمت، جلب همکاری خیرین در تجهیز و توسعه مراکز 
رشد و نوآوری سالمت، جلب و مشارکت خیرین در ساخت و 
راه اندازی پارک های فناوری سالمت از جمله اهداف ما در این 
تفاهم نامه است.« وی با اشاره به اینکه سمن ها نیز در این تفاهم نامه 
دیده شده اند، عنوان کرد: »طبق این تفاهم نامه اداره کل سازمان های 
مردم نهاد و خیرین سالمت متعهد شده تا در تاسیس سمن های 
پژوهشی حوزه سالمت با ظرفیت انجمن های علمی مشارکت کند 
و سمن ها را به اضافه کردن واحد تحقیق و فناوری در ساختار و 

فعالیت های نوآورانه تشویق کند.« 
صادقی افزود: »استفاده از ظرفیت کار داوطلبانه در حوزه تحقیقات و 
فناوری، بهره گیری از ظرفیت مشارکت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
در حل نیازها و مشکالت تحقیقات و فناوری سالمت کشور و 
ایجاد ظرفیت ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه در رویدادهای 
مرتبط با خیرین و سازمان های مردم نهاد نیز از جمله اهداف تاکید 

شده در این تفاهم نامه به  شمار می رود.« 
گفتنی است؛ جهت نظارت بر اجرای انجام تعهدات و انجام 
هماهنگی های الزم، بیتا مسگرپور و سیده مریم حائری به عنوان 

نمایندگان طرفین در این تفاهم نامه انتخاب و معرفی شدند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد

لزوم هدایت فعالیت های خیرخواهانه به سمت تحقیقات حوزه سالمت


