اجتماعی

سه شنبه  ۱۷فروردین ۱۴۰۰
 ۲۳شعبان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۲۸

یک توئيت

به نام طبابت علیه سالمت!

دکترمرندیدرگفتوگوباخراسان:پیشنهاد 26نمایندهبرایتشکیلسازمانطباسالمی
ایرانیمغایرسیاستکلیابالغیرهبرانقالباستونتیجهایجزبدنامیوعالفییکعدهندارد

یک عکس

رسانه های جهان

یورونیوز :پانوس
پاناگوس متخصص
فـــرســـایـــش خ ــاک
از مــرکــز تحقیقات
مشترک جیآرسی
در اروپـــا م ـیگــویــد« :مــا میتوانیم
روشهـــــا و راههـــــای عــمــلــی ب ــرای
متوقفکردن فرسایش خــاک را به
کشاورزان توصیه کنیم .اگر خالصه
کنم ایــن روشه ــا شامل ایــن مــوارد
است :تالش برای کاهش شخم زدن
خاک و رهاکردن گیاهانی که پس از
برداشت باقی میمانند؛ همچنین
ما به کــشــاورزان توصیه میکنیم از
علفهای حاشیه زمین مراقبت کنند.
بهتر است که علفهای حاشیه مزرعه
باقی بمانند».
تی آر تی :در شرایط
بحرانکرونادرجهان
شرکت هواپیمایی
تــرکــیــه «تــرکــیــش»
طی بــازه زمانی 9تا
15فــروردیــن روزانــه بهطور میانگین
 797پروازانجامدادوباردیگرازرقبای
اروپاییخودپیشیگرفت.
راشا تودی :رئیس
شـــرکـــت دارویــــــی
Bionorica SE
آلمان که خود در 20
کشور از جمله ایاالت
متحده،اتریش،اسپانیا،برزیلوروسیه
سایت تولید دارد ،ضمن تمجید از
واکسناسپوتنیکروسیبهراشاتودی
گفت :اگر این واکسن در آلمان موجود
باشد  ،مــن خــودم واکــســن روســی را
دریافتمیکنم.

▪دکتر مرندی :کامال مخالفیم

اما یکی از واکنشهای جدی و مهم به این طرح،
مخالفت صریح دکتر «سیدعلیرضا مرندی»
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی است که در
نامهای به رئیس مجلس ،درباره تبعات تصویب
طرحپیشنهادی 26نمایندهمجلسهشدارداد.
دکتر مرندی عالوه بر اینکه در سالهای 72
تا  76وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بوده،دردورههایهشتمونهممجلسهمحضور
داشتهوسابقهقابلتوجهاش،ازاوچهرهایمورد
اعتماد مردم و مسئوالن عالیرتبه نظام ساخته
است .درباره چرایی مخالفت فرهنگستان علوم
پزشکی با طرح تشکیل سازمان طب اسالمی-
ایرانی ،با دکتر مرندی گفتوگو میکنیم و او با

سعهصدر به خراسان پاسخ میدهد و میگوید:
طرح پیشنهاد شده ،یک معجون عجیب و غریب
است و ما کامال مخالف آن هستیم .نظر ما این
است که نمیشود با ارائــه یک طرح و تاسیس
یک سازمان وضع را بهتر کرد ،اما میشود وضع
را بدتر کرد که قطعا همین اتفاق هم خواهد
افتاد .او میافزاید :ما چیزی به نام طب اسالمی
نداریم ،این نکتهای است که هم حضرت آقا
و هم مراجع تقلید مطرح کردهاند .بنابراین
اینکه برخی بخواهند دوباره چیزی به نام طب
اسالمی را در قالب یک طــرح و تشکیل یک
سازمان بیاورند ،کار خوبی نیست.
ابالغی
▪تناقض با سیاستهای کلی
ِ
رهبر انقالب

دکتر مرندی دو دلیل مهم برای این مخالفت
دارد و آن را شرح میدهد :رهبر معظم انقالب
در سال  1393سیاستهای کلی سالمت را
ابالغ کردهاند که در آن بهطور شفاف ،مشخص
شدهبایددرحوزهطبسنتیچهاقداماتیانجام
شود؛ازطرفدیگرکامالروشناستکهمسئول
سالمت در کشور و دادن مجوزها و پروانههای
مرتبط،وزارتبهداشتاست،حاالمننمیدانم
برخی نمایندگان مجلس قصد دارنــد با طرح
تازهشان کدام یک از این سیاستها و قوانین
موجود را نقض کنند .میخواهند سیاستهای

تصویر پیش نویس طرح

وضعیت اسفناک بهداشت کودکان
در کوت عبدا ...اهواز

مصطفی عبدالهی -آخرین روزهــای سال
 99با خبر مهمی برای حوزه بهداشت و درمان
همراه شد که هنوز هم بحث داغ جامعه پزشکی
اســت 26 .نفر از نمایندگان مجلس طرحی
را پیشنهاد دادهانــد که در صورت تصویب ،به
تشکیل سازمان «طب اسالمی-ایرانی» منجر
خواهد شــد؛ پیشنهادی که به نظر میرسد
تکلیفشدرهماننامشمشخصاست؛چراکه
پیش از این مراجع عظام تقلید از جمله آیتا...
مکارم شیرازی و آیــتا ...نوریهمدانی هم
درباره آن اعالم نظر و تاکید کردهاند «چیزی
به نام طب اسالمی نداریم ،آنچه از آن نام برده
میشود طب سنتی است که وزارت بهداشت
باید از آن حمایت کند و در نقطه مقابل جلوی
برخی سوءاستفادهها نیز گرفته شود».
حمایت از طب سنتی همان چیزی است که
هم در سیاستهای کــان سالمت ،ابالغی
توسطرهبرمعظمانقالب،قیدشدهوهموزارت
بهداشت با ایجاد دانشکدههای طب سنتی،
برای ساماندهی آن گام برداشته است .با این
حال مشخص نیست چرا  26نماینده مجلس،
به دنبال ایجاد سازمانی مجزا ،آن هم به نام طب
اسالمی-ایرانی هستند؟   انتشار خبر ارائه این
طرح ،با واکنشهای منفی متعددی نیز همراه
شده ،از جمله موضعگیری «کیانوش جهانپور»
رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت که
گفته است :طب اسالمی ربطی به طب سنتی و
طبایرانیکهتجاربمدونهزارانسالهبشری
استهمندارد،عموماربطیبهآموزههایدینی
سالمت هم ندارد ،راهبرد جدیدی است برای
دینزداییولوثکردناعتقادات.یا«محمدرضا
ظفرقندی» رئیس سازمان نظام پزشکی که
اعالم کرده :طرح ایجاد سازمانی با عنوان طب
اسالمی که حتی در حوزههای علمیه و از سوی
مراجع محترم هم بارها مورد نقد قرار گرفته و
ورود افراد غیرمجاز به حوزه طبابت ،بدونشک
موجب وهن اسالم و ایران در مجامع علمی و
بینالمللی خواهد شد.

کلی ابالغی را نقض کنند یا بگویند مسئولیت
این حوزه با وزارت بهداشت نیست؟
▪سازوکارحمایتازطبسنتیمشخص
است

البتهوزیراسبقبهداشت،مانندبسیاریازاعضای
جامعهپزشکی،مخالفطبسنتینیستومعتقد
استطبقهمانسیاستهایکلیابالغی،ساز
و کار حمایت از آن هم مشخص است و بر همین
مبنا وزارت بهداشت دورههای PHDطب سنتی
را ایجاد کــرده اســت .او حتی موضع حمایتی
صریحتری از طب سنتی هم دارد و میگوید :به
اعتقادشخصبنده،نیازیبهایجاددورهآموزشی
مجزا بــرای طب سنتی نیست بلکه بهتر است
آموزههایاینطب،جزئیازمباحثآموزشرشته
پزشکیباشدوهمهدانشجویانمادرکنارطبروز
جهان،طبسنتیراهمیادبگیرندودرمطبهای
خودشانازآناستفادهکنند.
▪شرط عضویت جنجالی

اما یکی از مــوارد جنجالی و بحثبرانگیز طرح
پیشنهادی ،بخش مربوط به شرایط عضویت در
سازمان طب اسالمی-ایرانی است که شامل
دو شــرط اســت« :داشتن گواهینامه پزشکی

و تخصصی طــب سنتی (مـــورد تایید وزارت
بهداشت)»یا«داشتنمدرکسطحدوحوزهعلمیه
و تایید سه نفر از مجتهدین حوزه طب اسالمی».
مرندیباانتقادازاینموضوعمیگوید:قراراست
سازمانمجزاییدرستشودوتعدادیاز طلبهها
که زمینه علم پزشکی ندارند ،بیایند که چه کار
کنند؟ چه درسی بخوانند؟ چه اتفاقی میافتد
کعدهعالفشوندویکعدهبدنام.
جزاینکهی 
▪درخواستیکیازشخصیتهایبزرگبرای
ورود دادگاه روحانیت

رئیس فرهنگستان پزشکی بــدون نام بــردن از
«تبریزیان» به اقدام وی در آتش زدن یک کتاب
مهم پزشکی هم اشاره میکند و میافزاید :افراد
معدودی هستند که با داشتن عبا و عمامه ،بعضا
درحوزهدرمانتخلفمیکنند،کتابعلمپزشکی
را آتش میزنند و کارهایشان گاهی به بدنامی
جامعه روحانیت هم منجر میشود .حتی یکی
از شخصیتهای خیلی بزرگ جامعه روحانیت،
درخــواســت کــرده بــود چنین آدمــی به دادگــاه
روحانیتارجاعوبهتخلفاورسیدگیشود.
▪راهکارچیست؟

دکتر مرندی درباره راهکار حمایت از طب سنتی
هم میگوید :کسانی که به دنبال حمایت از طب
سنتی هستند ،اگر معتقدند روال فعلی ایرادی
دارد ،باید مسئله را از طریق وزارت بهداشت
پیگیریکنندوازآنهابخواهندکهایرادرابرطرف
کنند .حاال هم انتظار ما این است که نمایندگان
ارائهدهندهاینطرح،امضاهایشانراپسبگیرند،
چرا که هم وقت مجلس را خواهند گرفت و هم
در نهایت کار موفقی نخواهد بود .او میافزاید:
ارائه چنین پیشنهادی حتما بدون دقت بوده و
فکر میکنم مطمئنا خود مجلس آن را پیگیری
نخواهدکرد.

گزیده

درآمد دولت از جرایم رانندگی
در سال ۹۹
رئیس پلیس راهــور ناجا دربــاره میزان جرایم
رانندگی در سال  99گفت :در سالی که گذشت
درمجموع  ۱۰۹میلیون اعمال قانون انجام شد
که در جریان آن  ۷۰میلیون پیامک تخلف صادر
شد .طبق گفته سردار هادیانفر ،مبلغ کل این
جرایم  ۵۸۰۰میلیارد تومان بود که ۴۴۸۰
میلیارد تومان آن (معادل ۷۸درصد) وصول شده
است .به گفته وی  ،این مبالغ شامل جریمههای
کرونایی و تخلفات رانندگی است.

کاهش یک میلیون هکتار
از جنگلهای نیمه انبوه کشور
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور گفت:
حدود یکمیلیون و  ۶۴۵هزار هکتار از وسعت
جنگلهای نیمه انبوه ایــران با تراکم پوشش
 ۲۵تا  ۵۰درصــد کاسته شــده اســت .اسکندر
زنــد به ایسنا گفت :مقایسه اطالعات تا سال
 ۱۳۸۳نشان میدهد که طی  ۱۶سال اخیر
سطح جنگلهای ایــران زیاد تغییر نکرده ولی
کیفیت جنگلها آسیب دیده است؛ بهطوریکه
حدود یکمیلیون و  ۶۴۵هزار هکتار از وسعت
جنگلهای نیمه انبوه ایــران ( با تراکم پوشش
 ۲۵تا  ۵۰درصد) کاسته و در مقابل یکمیلیون
و  ۹۱۰هزار هکتار به اراضی جنگلی (با تراکم
پوشش یک تا  ۵درصد) اضافه شده است .زند
در ادامه گفت :بر این اساس میتوان بیان کرد
که کیفیت جنگلهای ایران به شدت پایین آمده
استوبهجزجنگلهایانبوهکهحدود ۱۲درصد
از جنگلهای ایــران را شامل میشوند و البته
بهنسبت دور از دسترس قرار دارند ،بقیه جنگلها
بهشدت در معرض آسیب هستند.

ادعایرئیسکانونبازنشستگان
تهران:

تفاوت حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی با سایر صندوقها
برطرف شد

مهمترین اظهارات دکتر مرندی
* طرح پیشنهادشده ،یک معجون عجیب و غریب است و ما کامال مخالف آن هستیم
*قراراستتعدادیاز طلبههاکهزمینهعلمپزشکیندارند،بیایندکهچهکارکنند؟
چهاتفاقیمیافتدجزاینکهیکعدهبدنامشوند
* عدهای که نامشان هم مشخص است کتاب علم پزشکی را آتش میزنند
و کارهایشان گاهی به بدنامی جامعه روحانیت هم منجر میشود

* کسانی که به دنبال حمایت از طب سنتی هستند ،باید مسئله
را از طریق وزارت بهداشت پیگیری کنند

* در سیاستهای ابالغی توسط رهبر انقالب ،ساز و کار
حمایت از طب سنتی کامال مشخص و روشن است

* نمیشود با ارائه یک طرح و تاسیس یک سازمان وضع را
بهتر کرد ،اما میشود وضع را بدتر کرد

* چیزی به نام طب اسالمی نداریم ،این نکتهای است که هم
حضرت آقا و هم مراجع تقلید مطرح کردهاند

در چند قدمی مرگ های  4رقمی!
وزیربهداشت :افسارکرونا ازدستماندر رفت

گــــــــروه
اجتماعی-
بــــــه هــیــچ
عنوانوضعیت
ایــن روزهــای وخیم
کرونا دور از انتظار نبود
و نیست .وقتی فریادهای دلسوزانه
بــرای رعــایــت شیو هنامهها و ضــرورت
محدودیتها را نادیده میگیریم و به
آن توجه نمیکنیم ،شاید حقمان است
که همچنان در ایــن اوضــاع دســت و پا
بزنیم .در عرض کمتر از یک هفته تعداد
مبتالیان روزانــه دوبرابر شده است و
تعداد بیماران با حال وخیم هرلحظه و
ساعت رو به افزایش است .زنگ خطر
این بحران از زمانی به صدا درآمــد که
ب ـیحــســاب و کــتــاب مــجــوز سفرهای
نــوروزی و به دنبال آن دیدوبازدیدها و
دورهمیها صادر شد .وزیر بهداشت
که از هفتههای قبل دربــاره سفرهای
نوروز و دیدوبازدیدها هشدار داده بود،
دیروز در سخنانی ناامیدکننده گفت:
«تالش شبانهروزی کادر درمان فوتیها
را به سمت تکرقمی برده بود ،گفتیم
نگذارید افسار کرونا از دستمان در
برود اما امروز در رفت .معلوم نیست ِکی
دوباره بتوانیم فوتیها را دورقمی کنیم.
نظام سالمت با وجود آن دستاوردی که
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مر گها را به سمت تکرقمی برد ،بعد
از مد تها با تالش شبانهروزی تعداد
مرگ و میر را به پنجاه رساندیم .گفتیم
افسار این اژدها را به سادگی نکشیدیم،
ما اینها را با فتوشاپ نشان نمیدهیم.
هر میلیمتر از این منحنی که نزولی
میشود هزاران لیتر عرق همکارانم زیر
لباسهایشان است.»...
▪آمارهای هولناک در انتظار

دیروز رئیس بخش عفونی بیمارستان
مـــســـیـــحدانـــشـــوری تـــهـــران کـــه از
بــزرگتــریــن مــراکــز ارائـــه خــدمــات به
بیماران کروناست ،اعالم کرد که این
بیمارستان اکنون با توجه به افزایش
تعداد بستریها در شرایط بحرانی قرار
گرفته اســت .دکتر حمید عمادی در
همین زمینه به شیوع و گردش ویروس
جهشیافته انگلیسی اشــاره و بیان
کرد :هماکنون اغلب مراجعهکنندگان
و بستر یشوندگان ،بیمارانی هستند
که به ویروس جهشیافته مبتال شدهاند
و متاسفانه ایــن وی ــروس در روزهــای
اول ورود به بدن ،عمدتا ریه را درگیر
میکند .وی گفت :این شرایط با توجه
به کاهش رعایت شیوهنامهها و افزایش
سفرهای نوروزی کامال قابل پیشبینی
بود و چنانچه همین شرایط ادامه یابد،

روزها و هفتههای پیش رو ،بسیار سخت
و نگرانکننده خواهد بود.
قرارگرفتن بیماری کرونا در وضعیت
سیاه ،باالرفتن تعداد مــرگ و میر را
به همراه دارد .این متغیر در روز 16
فروردین به  172نفر رسید که باالترین
حــد مــرگ و میر در ســه مــاه گذشته
اســـت .همچنین بـــرای نخستینبار
تعداد مبتالیان  24ساعته به عدد
نگرا نکننده  ۱۳هزار و  ۸۹۰رسید.
ضمن اینکه از این تعداد نیز 2هزار و
 ۴۸نفر بستری شدهاند.
▪مرگهای  4رقمی؟

در هــمــیــن زمــیــنــه دکــتــر مــســعــود
یـــــونـــــســـــیـــــان ،کـــــارشـــــنـــــاس و
اپیدمیولوژیست ،با اشــاره به اینکه
تــاثــیــر ســفــرهــای نـــــوروزی در آمــار
مبتالیان و جا نباختگان کرونا طی
روزهــــای آیــنــده مشخص م ـیشــود،
گــفــت :آثـــار هــر اتــفــاقــی یــک تــا دو
هفته بعد در میزان مبتالیان و دو تا
چهار هفته بعد هم در میزان مرگ
و میر مشهود میشود و با توجه به
افــزایـشهــای فعلی مــوارد مبتالیان
متاسفانه از دو هفته دیگر ،افزایش
فاحشی در تعداد مرگ و میر مبتالیان
کرونا خواهیم داشت.

▪آمــار نگرا نکننده تدفین در بهشت
زهرا

سعید خــال رئــیــس ســازمــان بهشت
زهرا (س)نیز درباره وضعیت چند روز
اخیر جا نباختگان کرونا اظهار کرد:
ما از روز اول د یماه تا شب عید ،یعنی
دی ،بهمن و اسفند ،به طــور متوسط
بین  ۱۵،۲۰تا  ۲۵متوفی را داشتیم.
نمودار ما بسیار خطی بود؛ اما به ناگاه
در فروردینماه این عدد باال رفت ،به
گونهای که پریروز ما عدد  ۵۸را ثبت
کردیم که واقعا عدد نگر انکنند های
اســت و حاکی از ایــن اســت کــه مــردم
رعایت نکردهاند و شیوهنامهها رعایت
نشده است.
الری ،سخنگوی وزارت بهداشت،
ضمن هشدار درباره استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی و حضور در جمعها
گفت :ضروری است که مردم به محض
مشاهده عالیم بیماری مانند تب،
سرفه ،ســردرد و بدن درد هرچند به
صورت خفیف ،خود را قرنطینه و تماس
خود با اعضای خانواده و دوستان را
مــحــدود کنند و بــا پــرهــیــز جـــدی از
حضور در محل کــار ،با سامانه تلفنی
 ۴۰۳۰برای کسب مشاوره و دریافت
راهنماییهای الزم بــرای طی مراحل
درمان بیماری تماس بگیرند.

رئیسکانونبازنشستگانتامیناجتماعیتهران
دربــاره اجــرای مرحله دوم متناسبسازی و رفع
تبعیض میانگین دریافتی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی با سایر صندوقها گفته است
که حداقلبگیران دارای  ۳۰سال سابقه تأمین
اجتماعی با حداقلبگیران بازنشسته کشوری
بایددریافتیمشابهیداشتهباشندکهاینمطالبه
با دومین مرحله متناسبسازی محقق شد .علی
دهقانکیا دیــروز اظهار کــرد :پس از دو مرحله
متناسبسازیحقوقبازنشستگانکشوری،شاهد
ایجاد فاصله و تبعیض بین بازنشستگان کشوری
و تأمین اجتماعی بودیم که مدیرعامل تامین
اجتماعی بر لزوم رفع این فاصله تأکید کردند و با
مصوبه بودجه سال  ۱۴۰۰و اختصاص  ۸۹هزار
میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی ،مرحله
دوممتناسبسازینیزامکانپذیرشدوازفروردین
 ۱۴۰۰دومین مرحله متناسبسازی همراه با
افزایشحقوقسالیانهبازنشستگاناجرامیشود.
وی تصریح ک ــرد :در جلسات متعددی کــه با
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داشتیم،
حقوق پایه و دریافتی حداقلی سایر صندوقها
را بررسی کردیم که بین  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان تا  ۴میلیون و  ۳۵۰هزار تومان است و در
نهایت برای تعیین حداقل حقوق بازنشستگان
دارای۳۰سال سابقه تأمین اجتماعی به میزان۴
میلیونو ۲۰۰هزارتومانبهتوافقرسیدیم.رئیس
کانونبازنشستگانتأمیناجتماعیتهرانگفت:
بر این اساس بازنشستگانی که در سال  ۹۹مبلغ
یکردند،
 ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان دریافت م 
درسال ۱۴۰۰مبلغ ۴میلیونو ۲۰۰هزارتومان
دریافتخواهندکرد.
دهقا نکیا دربــاره افــرادی که بیش از حداقل
حقوق دریافت میکنند نیز گفت :برای سایر
سطوح عالوه بر افزایش مصوب شورایعالی کار
که  ۲۶درصد بهعالوه  ۲۴۸هزار تومان تعیین
شده اســت ،افــرادی که در زمــان بازنشستگی
حقوقی باالتر از حداقل دریــافــت کــرد هانــد و
با گذشت زمــان ،فاصله آ نهــا با اولین حقوق
کاهش یافته است ۷۵ ،درصد کاهش مستمری
آ نهــا براساس طرح متناسبسازی پرداخت
میشود .وی افــزود :در آخرین جلسه اعضای
کانونعالی بازنشستگان با مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی ،وی قــول داده کــه حقوق
بازنشستگان دارای فرزند به  ۴میلیون و ۳۰۰
هزار تومان برسد.

