
سال 16  شماره 1768  شنبه 19 مهر 1399  2000 تومان
www.sepidonline.ir

با ابالغ معاون درمان وزارت بهداشت

صفحه 2

9

7

هشدار کارشناسان نظام سالمت

مطالبات بر زمین مانده پرستاران 
درمراکز درمان کرونا

معاون کل وزارت بهداشت:

احساسات دوستداران استاد را درک 
می کنیم، اما هر تجمعی خطرآفرین است 4

11

نگرانی های جمعیتی که برانگیخته شد

پنجره های بیم و امید جمعیت

هشدار واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت درباره آزادسازی ارز دارو

هرگونه تغییر، تشدید بحران بیمه ها 
و کمبود دارو را در پی خواهد داشت

پذیرش   بیماران  غیر اورژانسی 
در بیمارستان ها   ممنوع شد

پذیرش   بیماران  غیر اورژانسی 
در بیمارستان ها   ممنوع شد

پذیرش   بیماران  غیر اورژانسی 
در بیمارستان ها   ممنوع شد



شماره 21768 19 مهر 1399

با ابالغ معاون درمان وزارت بهداشت خبـر

پذیرش بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان ها ممنوع شد

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد: »اعمال جراحی در بیمارستان ها 
به جز موارد اورژانسی تا اطالع ثانوی لغو شود.«

به گزارش سپید، قاسم جان بابایی در نامه ای به روسای دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم وضعیت اضطراری 
کرونا در سیستم درمانی کشور کرد و افزود: »اعمال جراحی در 
بیمارستان ها به جز موارد اورژانسی تا اطالع ثانوی لغو و ظرفیت 

بستری و خدمات به بیماران مبتال به کرونا اختصاص داده شود.«
متن نامه جان بابایی به شرح زیر است: 

روسای محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور
سالم علیکم

احترامًا با عنایت به شرایط فعلی در مدیریت بحران ناشی از کووید 
-19 در سراسر کشور و ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت ها و 
امکانات موجود مقتضی ست مراتبی اتخاذ گردد تا با برنامه ریزی 

منسجم و هدایت صحیح منابع و امکانات بدون فوت وقت و در 
شرایط بهینه خدمت رسانی به بیماران صورت گرفته و با مدیریتی 
جهادی این مرحله از بحران نیز با اتخاذ تصمیمات و اقدامات 
مناسب و به هنگام، پشت سرگذارده شود. ضروری است در 
این راستا اقدام عاجل و دقیق در تمامی استان های در وضعیت 

قرمز در موارد ذیل صورت پذیرد. 
1. کلیه اعمال جراحی در بیمارستان ها )به جز موارد اورژانسی( تا 
اطالع ثانوی لغو و ظرفیت بستری و خدمات به بیماران مبتال به کرونا 
اختصاص داده شود به نحوی که خدمات برای هیچ بیمار نیازمند 
بستری به تعویق نیفتاده و این بیماران در زمان مناسب از خدمات 

مورد نیاز بهره مند گردند.
۲. کلیه کادر تخصصی پزشکی بالینی در اختیار بیمارستان ها؛ به ویژه 
پزشکان متخصص کلیه گروه های داخلی و عفونی اعم از درمانی 

و آموزشی )و در صورت نیاز سایر رشته ها( در ارائه خدمت به 
بیماران کرونایی بکار گرفته شده و در خدمات بستری و سرپایی 

این بیماران فعالیت داشته باشند.
3. روسای دانشگاه / دانشکده ها برحسب نیاز تمام یا بخشی از 
ظرفیت  بخش خصوصی و عمومی غیردولتی )شامل بیمارستان های 
نظامی، وابسته به تامین اجتماعی و سایر سازمان ها( را در ساماندهی 
این امر در اختیار گرفته و به ارائه خدمت به بیماران 
کرونایی اختصاص دهند. بدیهی است در صورت عدم 
هماهنگی کافی در این حوزه ها می توانند از ظرفیت های 
قانونی موجود در این امر استفاده نموده و اقدامات الزم 

را اعمال نمایند.
۴. در صورت نیاز استفاده از پزشکان متخصص یا فوق 
تخصص تمام وقت یا غیر تمام وقت دولتی در  بخش های 
خصوصی یا عمومی غیردولتی موصوف حسب شرایط 
بحران و با مجوز دانشگاه / دانشکده بالمانع خواهد بود.
۵. بیمه ها مکلف خواهند بود در صورتی که طبق شرایط 
بند قبل پزشکانی در  بخش های خصوصی و عمومی 
غیردولتی و صرفا برای ارائه خدمت به بیماران مبتال به 
کرونا ودر مدت مذکور بکار گرفته شدند از اعمال کسورات 

مربوطه خودداری نمایند.
6. ضروریست در کلیه دانشگاه / دانشکده ها مراتبی اتخاذ 
گردد که فضایی داخل بیمارستان )فضای کلینیک پا خارج آن( به 
عنوان »کلینیک تنفسی در نظرگرفته شده و در آن پزشکان عمومی 
و پرستاران بصورت ۲۴ ساعته و پزشکان متخصص داخلی و 
عفونی )یا حداقل دستیاران سال 3 و ۴( بصورت 16 ساعته حضور 
داشته و بیماران سرپایی مراجع کننده را ویزیت نمایند. این گروه 
موظف به پاسخگویی به مراجعان سرپایی و بیمارانی هستند که هنوز 

اندیکاسیون بستری نداشته اند.
7. داروخانه های بیمارستانی موظف خواهند بود کلیه دارو های مورد 

نیاز بیماران مبتال به کرونا را در اختیار بیماران قرار دهند.
با توجه به شرایط موجود مفاد متن فوق تا اطالع ثانوی الزم االجرا 
بوده و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده رئیس 

محترم دانشگاه/ دانشکده خواهد بود.
قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

استاندار تهران از الزام استفاده از ماسک توسط شهروندان در تهران 
از درب منازل از امروز و تمدید محدودیت های کرونایی خبر داد.
تمدید  درباره  بندپی  محسنی  انوشیروان  سپید،  گزارش  به 
محدودیت های کرونایی در استان تهران گفت: »تمام محدودیت های 
ابالغی در هفته گذشته از روز شنبه تا روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه 
در استان تهران به قوت خود باقی است. همچنین در خصوص 
برگزاری کالس ها در  دانشگاه ها و مدارس این موضوع بصورت  
مجازی دنبال می شود.« وی تاکید کرد: »استفاده از ماسک از درب 

منازل برای شهروندان در تهران ضروری است.«
به گزارش ایسنا، هفته گذشته حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی 
اعمال  جزئیات  آخرین  تشریح  در  تهران  استانداری  انتظامی 
محدودیت های کرونایی در استان تهران گفته بود: »در ابالغیه 
صورت گرفته با توجه به نامه نهم مهر ماه معاون امنیتی انتظامی 

وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت به تفکیک 
استان و شهرستان های هدف محدودیت و تعطیلی برخی مراکز 
به مدت یک هفته از تاریخ 1۲ لغایت 18 مهر ماه از سوی ستاد 

ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.«
وی افزود: »در این ابالغیه دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، 
حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و 
سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، تئاتر و 
مراکز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های 

زنانه و سالن های زیبایی در این یک هفته تعطیل خواهند بود.«
وی ادامه داد: »برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی 
و همایش ها، باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از جمله 
کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه ها و چایخانه ها، 

باغ وحش و شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده 
و باشگاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در 

این ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است.«

استاندار تهران اعالم کرد

الزام استفاده از ماسک از درب منازل
تمدید محدودیت های کرونایی در پایتخت



فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، بسته محدودیت های هفته جاری را تشریح کرد خبـر

کاهش بار سفر و حضور کارکنان
فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، بسته اصلی محدودیت های هفته جاری 
استان تهران را کاهش حضور برخی کارکنان و 

کاهش بار سفر عنوان کرد.
به گزارش سپید، علیرضا زالی گفت: »به دلیل 
استمرار مشکالت استان تهران و اینکه همچنان 
این استان پرخطر محسوب می شود، درخواست 
تمدید تعطیالت برخی مشاغل و کاهش حضور 
احتماال محقق  داشته ایم که  را  کارکنان دولت 
خواهد شد.« وی افزود: »ممکن است در طول 
هفته برخی مداخالت را تعمیق و یا  افزایش 
محدودیت هایی  مداخالت  برخی  در  و  دهیم 
استان  با  تناسب  در  طبیعی  طور  به  که  باشد 

تهران تصمیم گیری خواهیم کرد.«
فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 

تهران، همچنین درخصوص اینکه آیا شرح این 
مداخالت مشخص شده یا نه نیز اظهار کرد: 

»هنوز با استاندار تهران در حال طراحی بسته های 
محدودیتی مورد نظر هستیم.«

زالی، بسته اصلی محدودیت های هفته جاری 
استان تهران را کاهش حضور برخی مشاغل از 
جمله کارکنان دولت و کاهش بار سفر در این 

کالن شهر عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران، ۱۲ مهر ماه خواستار 
اعمال  و  مشاغل  برخی  هفته ای  یک  تعطیلی 
محدودیت ها با هدف مهار کرونا در تهران شد. بر 
اساس این ابالغیه ای از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه دانشگاه ها، 
مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و 
و  مساجد  کتابخانه ها،  و  آموزشگاه ها  سایر 
مصلی ها، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و 
آرایشگاه های  پذیرایی،  تاالرهای  موزه ها،  باغ 

زنانه و سالن های زیبایی تعطیل شدند.

متخصص بیماری های عفونی گفت: »استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی باعث می شود افراد شانس بیشتری برای 

مبتال نشدن به ویروس کرونا داشته باشند.«
به گزارش سپید، داود یادگاری در گفت وگو با ایرنا افزود: »با توجه 
به اینکه وضعیت کشور از لحاظ همه گیری کرونا مطلوب نیست از 
مردم می خواهیم استفاده از ماسک را در اولویت قرار بدهند، زیرا 

زدن ماسک بهترین روش برای پیشگیری از این بیماری است.«
یادگاری اظهار داشت: »ماسک ها انواع مختلفی دارد و حتی ماسک 
معمولی به خصوص هنگام حضور در اجتماعات، ادارات، مغازه ها و 
فروشگاه ها باید استفاده شود، هر چند شستن دست با آب و صابون 
یا مواد ضد عفونی کننده برای پیشگیری از ابتال به کرونا کمک کننده 
است، اما ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی دو اصل بسیار 
مهم تر محسوب می شوند.« این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی ادامه داد: »نحوه استفاده از ماسک نیز مهم است، افراد نباید 
یک ماسک را چند روز متوالی بزنند زیرا فوق العاده آلوده بوده و 
باید بطور مرتب تعویض شود و سپس در یک کیسه پالستیک قرار 
داده و به سطل زباله بیاندازید تا دوباره مورد مصرف قرار نگیرد.«
یادگاری با بیان اینکه ماسک اگر خیس یا مرطوب شد، باید سریع 
عوض شود، تصریح کرد: »استفاده از ماسک می تواند از انتشار 
قطرات عفونی از یک فرد آلوده به شخص دیگر و آلودگی احتمالی 
محیط توسط این قطرات جلوگیری کند و استفاده از ماسک جراحی 
توسط افراد سالم در خانه یا در تماس بیمار با بیمار نیز یک اقدام 
پیشگیرانه مفید است.« به گفته وی، بندها و یا کش های نگاهدارنده 
ماسک باید بدرستی در پشت سر قرار گرفته و ماسک به طور کامل 
بر روی صورت قرار گیرد و به طور کامل بینی و دهان را بپوشاند.
یادگاری افزود: »هرگز از ماسک با اندازه مخصوص بزرگساالن 

برای کودکان استفاده نشود و از ماسک های مخصوص کودکان 
استفاده شود تا صورت به طور کامل و صحیح بر روی بینی و 
دهان کودک قرار گرفته تا از ورود آالینده ها و مواد حساسیت زا 

جلوگیری کند.«

چند توصیه برای استفاده از ماسک

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کووید۱۹ در کشور را اعالم کرد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از پنج شنبه تا جمعه 
۱۸ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار و 
۱۴۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۷۸۷ نفر از آنها بستری شدند.« وی گفت: »مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۴۹۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسید.«

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود: »متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۲۱۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۸ هزار و ۹۸ نفر رسید.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه تا کنون ۴۰۱ هزار و ۳۷۹ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
الری گفت: »۴۳۹۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.«
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تا کنون چهار میلیون و ۲۵۷ هزار 
و ۷۶۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.«

وی در توضیح استان های در وضعیت قرمز بیماری گفت: »استان های 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.« سخنگوی وزارت 
بهداشت همچنین درباره استان های در شرایط هشدار بیماری 

گفت: »استان های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در 
وضعیت هشدار قرار دارند.«

الری با اشاره به درگذشت استاد محمدرضا شجریان، گفت: 
»همانطور که می دانید، هنرمند بزرگ و بلند آوازه کشورمان، استاد 
محمدرضا شجریان چشم از جهان فرو بستند و به دیدار معبود 
شتافتند. ضمن تسلیت این مصیبت سنگین به ملت ایران و به 
ویژه کلیه اصحاب فرهنگ و هنر این مرز و بوم، برای این استاد 
محبوب تاریخ سرزمین مان علو درجات و برای خانواده شان صبر 

و سالمتی می خواهیم.«
وی افزود: »در عین حال با توجه به شرایط خاص بیماری در 
کشور و افزایش چشمگیر خطر شیوع و انتقال ویروس کرونا در 
تجمعات، درخواست مان از کلیه شاگردان، هنرمندان و دوستداران 
این استاد فقید این است که در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری 
نهایت تالش و دقت الزم را در رعایت توصیه های بهداشتی به 
کار برند تا با لطف خدا شاهد برپایی مراسمی بدون هرگونه خطر 

ابتالی دسته جمعی به بیماری کووید-۱۹ باشیم.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شناسایی 4۱42 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
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پیام تسلیت و سروده وزیر بهداشت برای خسرو آواز ایران
وزیر بهداشت در پیامی درگذشت استاد شجریان، خسرو آواز ایران را تسلیت گفت.

به گزارش سپید به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است:
جامیست که عقل آفرین می زندش

صد بوسه مهر بر جبین می زندش
این کوزه گر دهر چنین جام لطیف

می سازد و باز بر زمین می زندش
خیام
در برگ ریز بی امان پاییز، هزار دستان آوازمان از شاخسار شعر و موسیقی سرزمینمان به آسمان 
بیکران عشق پرید و رفت تا بی پروا در آستان جانان بر سفره افطار روزه داران ربّنا بخواند و در 

سحرگاهان با مرغ سحر ناله مستانه سر دهد. رفت ولی در زیر این سقف ساده بسیار نقش و در 
این گنبد فیروزه ای رنگ، سال ها و سال ها صدای لطیف مخملیش گوش نواز مشتاقان موسیقی 

دلنواز این سرزمین خواهد بود. 
واگویش آنچه از همجواری نازنینش با جانم آمیخته را می گذارم برای روزگاری که حالی خوش تر 
داشته باشم اما اکنون به این قناعت می کنم که استاد محمدرضا شجریان در عرصه فرهنگ و هنر 
این سرزمین تکرار ناشدنیست. یکی از سروده هایی که سال ها پیش در وصف صدای آسمانیش 

تقدیمش کردم باز هم نثار روح لطیف و بی بدیلش می کنم.
صدایت پرنیان یاس ها/ در خلوت مهتاب ایوانست/ در این شب های بغض آلود تنهایی/ به بام 

خاطرم، الالیی آرام بارانست/ صدایت، عطر شب بوهاست/ نجوای پرستوهاست
به روی دامن صحرا/ صدای ریزش اکلیل خورشید بهارانست/ صدایت نرم/ همچون رویش آرام 

گل های بیابانست/ صدایت گرم/ چون شب های وهم انگیز تابستان کاشانست

دولت

خبـر

به  اشاره  با  پرستاری  نظام  سازمان  رئیس 
زحمات شبانه روزی پرستاران در بحران کرونا 
و مطالبات فعلی آن ها، تاکید کرد: »انصاف نیست 
در شرایطی که پرستاران از نظر شدت و سختی 
کار بحرانی ترین روزها را پشت سر می گذارند، 
با عدم پرداخت معوقات و پشت گوش انداختن 

مطالباتشان مورد بی مهری قرار گیرند.«
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به مشکالت جامعه پرستاری کشور، 
گفت: »سه موضوع کمبود نیرو، تعویق معوقات 
و اضافه کار و بحث فوق العاده ویژه پرستاران 
امروز از دغدغه های جدی آنان است. موارد ذکر 
شده حق مسلم پرستاران است و نمی دانیم چرا 

علی رغم صدور مجوزها و پرداخت وجوه اما نظارتی برای 
عملی شدن آن وجود ندارد. در این روزهای کرونایی 
تالش های جامعه پرستاری فزونی یافته اما بی توجهی به 
این زحمات سبب شده است تا اعتراضاتی داشته باشند 

که همه شاهد برخی از آنها بوده ایم.«
وی افزود: »همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه گزارشاتی 
را در جلسات مشترک ارائه می دهند که بر اساس آن مشخص 
است طی یک ماه گذشته پرداخت های مناسبی به وزارت 
بهداشت داشته اند؛ به طور مثال طی روزهای اخیر مبالغی 
همچون ۵۲۰۰ میلیارد تومان، ۲۶۰۰ میلیارد تومان و.... 
به وزارت بهداشت پرداخت کرده است؛ با یک محاسبه 
سرانگشتی می بینیم که با این مبالغی که سازمان برنامه و 
بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است دیگر 
معوقه ای از پرستاران باقی نمی ماند و قاعدتاً معوقات 
پرستاران باید صفر می شد. عدم پرداخت های به موقع 
به پرستاران از محل مبالغ یاد شده ممکن است به علت 
عدم نظارت درست بر اختصاص مبالغ به  بخش های 
مختلف باشد.« رئیس سازمان نظام پرستاری ادامه داد: 
»وزارت بهداشت هم به ما می گوید نامه پرداخت معوقات 
به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است اما آنچه که 
غیر شفاف است این است که این پول در کدام  بخش 
هزینه شده است که معوقات پرستاران همچنان بر سر 
جای خود باقی  است؟ ؛ کارانه ها به شدت کاهش یافته 
البته منظور ما از عدم پرداخت به پرستاران به هیچ عنوان 
این نیست که پولی گم شده باشد اما چون بیمارستان ها 
هزینه های عمرانی، تجهیزات پزشکی و.... نیز دارند، اگر 
این پول برای پرستاران هزینه نشده باشد ممکن است 
برای سایر مشکالت بیمارستانی خرج شده باشد. متاسفانه 
در موقعیتی که همه باید به یک هدف فکر کنند ظاهراً 

هر بخش به دنبال هدف خود است.«
وی کاهش مبلغ کارانه معوق پرستاران به دلیل کرونا را 
غیرقابل قبول دانست و گفت: »اوالً معوقه ها مربوط به 
دوران قبل ازکرونا است که درآمدها خوب بوده اما حتی 

اگر به فرض محال درست باشد وقتی دولت کمک می کند 
یعنی کاهش درآمد را جبران می کند که کارانه پرسنل آسیب 
نبیند لذا لطفا دانشگاه ها پرستاران را بی اطالع فرض نکنند.«
وی با اشاره به زحمات باالی کادر پرستاری در بحران 
کرونا، اظهار کرد: »در شرایطی که حتی جای سوزن 
انداختن در بیمارستان ها نیست؛ کارانه پرسنل به شدت 
کاهش یافته است. در اعتراضات پرستاران بابلی دیدیم 
که پرستاران در شعارهای خود اعالم می کردند »ما صدقه 
نمی خواهیم« زیرا مبلغ بسیار کمی به عنوان کارانه برایشان 
واریز شده بود تا جایی که در مواردی یک پنجم ماه های 
مشابه در سال قبلش بود. یعنی پرستاری که چند سال 
است با میانگین یک تا دو میلیون تومان کارانه دریافت 
می کرده است این ماه ۲۰۰ هزارتومان دریافتی داشته 
است. این درحالی است که طی چندماه اخیر شدت 
خدمت، زحمات و آسیب  دیدگی از خدمت برای او 

بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.«
وی افزود: »حدود ۲۰هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند، 
حدود ۶ هزار پرستار اکنون در شرایط کمبود نیرو به دلیل 
ابتال به کرونا اجبارا مدتی از گردونه خدمت خارج شده اند 
تا بهبود یابند، از ابتدای شیوع کرونا ۵۰ پرستار شهید 
شده اند؛ حال در چنین شرایطی انصاف است که کارانه 
پرستار به ۲۰۰ هزارتومان برسد؟ این موضوع بی تدبیری 

و کج سلیقگی در برخی دانشگاه ها است.«
میرزابیگی ادامه داد: »ما قبول داریم که در بحران کرونا 
درآمد بیمارستان ها به شدت کاهش یافته است اما این 
کمک هایی که دولت می کند برای چیست؟ باید با این 
کمک ها، کمبودها به شیوه منطقی جبران شود نه اینکه 
کارانه ها کاهش یابد. آقایانی که در دانشگاه ها فعال اند باید 
به چه کسی برای اینگونه پرداختی ها پاسخگو باشند؟ در 
تمام بودجه هایی که از سوی دولت ارائه شده است قید 
شده است برای پرداخت مطالبات پرستاران باشد، اما 
شاهد هستیم که این پول در نقاط دیگری که آنها هم 
از مشکالت بیمارستان است هزینه می شود و نه برای 

پرستاران.« وی درباره متوسط معوقات پرستاران، 
گفت: »در ابتدای شیوع کرونا متوسط معوقات 
پرستاران در بحث کارانه ها حدود ۱۷ ماه بود؛ 
اآلن با کم کردن پرداختی های کارانه از حدود 
یک تا دو میلیون تومان به ۲۰۰ هزارتومان 
معوقات به لحاظ تعداد ماه کمتر شده است 
ولی مبلغ آن تغییر خاصی نداشت است. مالک 
برای ما تعداد ماه ها نیست بلکه مالک پرداخت 
درست و به اندازه  مبلغ کارانه است. پرستاران یا 
بر اساس قانون خدمات کشوری و یا بر اساس 
قانون کار دستمزد و اضافه کار دریافت می کنند؛ 
پرستار هم مانند سایر کارمندان حقوق دریافت 
می کند و آنچه در گروه پزشکی و پرستاری 
متفاوت است، همین بحث کارانه است. کاهش کارانه ها در 
شرایطی که علی رغم کاهش درآمد بیمارستان،  کمک های 
دولتی وجود دارد یک تناقض است و مبلغ پرداختی 

کارانه نباید کاهش یابد.«
در  پرستاری  نیروهای ۸۹ روزه ی  درباره جذب  وی 
دانشگاه ها، تصریح کرد: »پس از پیگیری های زیاد ما و 
همکاری سازمان برنامه بودجه و معاونت توسعه وزارت 
بهداشت تنها دانشگاه گیالن اقدام به جذب نیروهای ۸۹ 
روزه کرده است و امیدواریم سایر دانشگاه ها هم این معضل 
را برطرف کنند. چیزی به نام قرارداد ۸۹ روزه نباید در 
سیستم وجود داشته باشد زیرا غیرقانونی بوده و ظلم به 
پرستاران است که در اوج کرونا پرستاران را جذب کنیم 
و پس از فروکش کردن بحران آن ها را کنار بگذاریم؛ 
خیلی از همین پرستاران در این ۸۹ روز به کرونا مبتال 

می شوند و آسیب های زیادی می بینند.«
میرزابیگی ادامه داد: »اکنون که مجوزهای استخدامی 
درحال صادر شدن است پیگیر استخدام نیروهای ۸۹ 
روزه هستیم تا آن ها در اولویت باشند. پرستاران ۸۹ روزه 
برای هر ماه ۲ امتیاز و برای یک سال ۲۰ امتیاز استخدامی 
دارند. اولویت اول ما استخدام دولتی پرستاران و اولویت 
دوم قرارداد مستقیم از طریق دانشگاه ها است. اما سازمان 
نظام پرستاری پیگیری خواهد کرد تا اگر هر دانشگاهی 
قراردادی کمتر از یکسال با پرستار ببندد علیه آن دانشگاه 
وارد شکایت شود.« میرزابیگی تاکید کرد: »از آنجایی که 
جذب نیروی ۸۹ روزه خالف مقررات است، تا زمانی که 
به اعتراض پرستاران منجر نشود متوجه آن نمی شویم؛ 
زیرا اعالم رسمی صورت نمی گیرد و متاسفانه کسانی 
که نیاز به کار داشته باشند این نوع قرارداد را علی رغم 
ظلم به خود می پذیرند اما، می خواهم به پرستاران هشدار 
دهیم و خواهش کنیم که مطلقاً قرارداد ۸۹ روزه امضا 
نکنند؛ همچنین در صورت عقد هر قراردادی نسخه سوم 
قرارداد را برای روز مبادا نزد خود نگه دارند تا بتوانند 

پیگیر حق و حقوق خود باشند.«

معاون کل وزارت بهداشت:حق مسلم پرستاران در روزهای کرونایی
احساسات دوستداران استاد را 
درک می کنیم، اما هر تجمعی 

خطرآفرین است

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به مراسم 
تدفین استاد آواز ایران و با بیان اینکه شرایط 
کرونا در کشور خطرناک و ظرفیت بیمارستان ها 
رو به تکمیل است، گفت: »هرگونه تجمعی 
می تواند موجب انتشار بیماری کووید_۱۹ شود 
و مطمئناً روح استاد هم خواستار این است که 

مردم ما سالم باشند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به درگذشت خسرو آواز ایران، 
استاد محمدرضا شجریان، هر گونه تجمعی 
در شرایط بحران کرونا را خطر آفرین خواند 
و گفت: »در حال حاضر ما در شرایط بسیار 
خطیر و خطرناکی از نظر ابتالی مردم مان به 
بیماری کرونا هستیم و ظرفیت بیمارستان ها رو 
به تکمیل است.« وی افزود: »در این شرایط، 
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، هرگونه 
تجمعی با هر نیتی که انجام می شود، می تواند 

موجب انتشار بیماری کووید_۱۹ شود.«

مردم  احساسات  »ما  کرد:  تاکید  حریرچی 
عزیز و دوستداران عزیز استاد شجریان را 
درک می کنیم. در عین حال شاهد تجمعاتی 
در تهران هم بودیم، اما خواهش و تقاضا می کنیم 
که در مشهد که محل تدفین استاد شجریان 
است، هیچگونه تجمعی رخ ندهد. مطمئنا 
روح استاد هم خواستار این است که مردم 
ما سالم باشند. همانطور که اربعین را برگزار 
نکردیم، مراسمات اینچنینی را هم نباید برگزار 
کنیم تا در دورانی که ثبات حاصل می شود، 

اقدامات الزم را انجام دهیم.«
وی گفت: »هر تجمعی بسته به شدتش می تواند 

موجب افزایش بیماری شود.«
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رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:
دوست نداریم تجمعات منجر به افزایش موارد انتقال کرونا شود

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
تجمع  احتمال  و  ایران  آواز  استاد  تدفین  مراسم  به 
دوستداران وی در این مراسم، گفت: »استاد شجریان 
انسان بزرگی بود، اما دوست نداریم که این  تجمعات 
منجر به افزایش موارد انتقال کرونا شود، برخی بیمار 

شده و کارشان به ICU کشیده شود.«
به گزارش سپید، مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه استاد شجریان مرد بزرگی بود 
و همه از درگذشت او ناراحت هستیم، گفت: »باید توجه کرد که در کلیه تجمعات باید فاصله 

اجتماعی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. به ویژه در شرایط کنونی که وضعیت تهران 
فوق بحرانی قلمداد شده است و حتی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، بیمارستان ها دیگر نباید 
بیماران غیر اورژانسی را پذیرش کنند و بیماران اورژانسی و مبتالیان به کرونا را باید پذیرش کنند.«
وی افزود: »بر همین اساس برای اینکه فاجعه بر روی فاجعه پیش نیاید، الزم است از هر گونه تجمع 
پرهیز شود و در عین حال ضمن استفاده از ماسک، مردم باید حتما در تجمعات فاصله فیزیکی را 
رعایت کنند و البته تا حد امکان از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده شده و مراسم را دنبال کنند.«
مردانی گفت: »به هر حال استاد شجریان انسان بزرگی بود که درگذشت و خدا رحمتش کند و همه 
از این بابت ناراحتیم، اما ما دوست نداریم که این تجمعات منجر به افزایش موارد انتقال بیماری شود 
و یا یکی از عزیزانی که در این تجمعات شرکت می کند بیمار شود و یا خدایی نکرده کارش به ای 
سی یو بکشد.« این متخصص عفونی هر گونه تجمعی را عاملی برای انتشار ویروس کووید-19 

و افزایش موارد این بیماری دانست و نسبت به آن هشدار داد.

ستاد کرونا

کرونا  با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  رییس 
آنفلوانزا حدود ۶۰  واکسن  اینکه  بیان  با 
تا ۷۰ درصد در عدم ابتال به این بیماری 
موثر است، گفت: »مردم با رعایت مسایل 
بهداشتی، عالوه بر اینکه کرونا نمی گیرند، 

دچار آنفلوآنزا نیز نخواهند شد.«
به گزارش سپید، مصطفی قانعی در گفت وگو 
با ایرنا با بیان اینکه آب و هوای نیم کره شمالی 
با نیم کره جنوبی متفاوت است، اظهار کرد: 
»بسیاری از مسائلی که قرار است در پاییز 

شاهد آن باشیم ابتدا مردم نیم کره جنوبی آن را 
پشت سر گذاشته اند.«وی با استناد به کشور نیوزلند 
که در نیم کره جنوبی واقع است و در دوران همه 
گیری کرونا، فصل پاییز را پشت سر گذاشته، افزود: 
»امسال به دنبال شیوع ویروس کووید 19 در دنیا، به 
دنبال مدلی بودیم که آنفلوانزا و کووید 19 با هم در 

پاییز به چه شکلی تظاهر می کنند.«
قانعی ادامه داد: »در اطالعات مدل گزارشی که از نیم 
کره جنوبی و نیوزلند مربوط به این دو بیماری استخراج 
شد، مشخص شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
رعایت مسایل بهداشتی شامل استفاده از ماسک، 
رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، عدم تجمعات، 
شستن دست ها، باعث شده نسبت به پارسال که مردم 
واکسن آنفلوآنزا را دریافت کرده بودند و کل کشور 
در خصوص واکسن آنفلوانزا واکسینه بودند، بروز 

آنفلوانزا بسیار کاهش یابد.« وی ادامه داد: »در حالی 
که انتظار می رفت این دو بیماری با هم توام شوند 
و شاهد گسترش دو بیماری در این کشور باشیم.«

وی یادآور شد: »با توجه به این مدل گزارشی از 
نیم کره جنوبی، می توان درس گرفت که اگر مردم 
اصول بهداشتی را رعایت کنند، شیوع بیماری آنفلوانزا 
نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت و بحران 
آنفلوانزا نخواهیم داشت.« قانعلی یادآور شد: »ساالنه 
با دو میلیون واکسن آنفلوانزا مشکالت ما رفع می شد، 
به همین دلیل بعید به نظر می رسد که یک بحران 
بیماری آنفلوانزا و واکسن آنفلوانزا برای کشور پیش 
بیاید، اگر مردم رعایت کنند عالوه بر اینکه کرونا 

نمی گیرند، آنفلوانزا نیز نخواهند گرفت.«
رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا همچنین با 
بیان اینکه، در سال های گذشته بیش از دو میلیون 

تقاضا برای خرید واکسن آنفلوانزا وجود 
نداشته، افزود: »اما امسال با توجه به شیوع 
کرونا در کشور و یک مقدار صحبت هایی 
که مسئوالن بهداشتی داشته اند، تقاضا برای 
دریافت این واکسن افزایش یافته و به مطالبه 

مردمی تبدیل شده است.«
قانعی اظهار کرد: »اکنون با اینکه دو میلیون 
دوز واکسن آنفلوانزا مورد نیاز کشور وارد، 
توزیع و تزریق شده، اما حدود 1۰ میلیون 

تقاضا برای این واکسن وجود دارد.«
وی با بیان اینکه مصرف واکسن آنفلوانزا توصیه ای 
نیست، بلکه با توجه به اینکه چند دهه از وجود 
این بیماری و واکسن آن می گذرد در کتاب ها نحوه 
مصرف و کارایی آن آمده است، گفت: »این واکسن 
بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بیشتر اثر ندارد، اینکه با 
استفاده از این واکسن فرد آنفلوانزا نمی گیرد صحیح 
نیست، دریافت واکسن آنفلوانزا برای بیماران خاص، 
افراد باالی ۶۰ سال دارای بیماری زمینه ای و در حال 

حاضر کادر درمان در اولویت است.«
قانعی همچنین در خصوص تولید واکسن آنفلوانزا 
ایرانی نیز افزود: »یک شرکت دانش بنیان در حال 
تولید این واکسن هست و بر اساس اعالم این شرکت 
تا آذر سال جاری وارد بازار خواهد شد. این شرکت 
اکنون قصد تامین کل نیاز کشور را ندارد بلکه بخشی 

از نیاز کشور را تامین خواهد کرد.«

مردم با رعایت مسائل بهداشتی نیازی به واکسن آنفلوانزا نخواهند داشت

تجهیزات

وزارت بهداشت اعالم کرد
ارسال دستگاه های ونتیالتور 

تنفسی و مانیتورینگ به 
شیراز و بیرجند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد: »همزمان با ایام اربعین حسینی تعدادی 
از دستگاه های ونتیالتور تنفسی و مانیتورینگ 
عالئم حیاتی به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز 
و بیرجند ارسال شد.« به گزارش سپید بر اساس 
اعالم هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه 
بیماران، روز پنج شنبه همزمان با ایام اربعین 
حسینی تعدادی از دستگاه های ونتیالتور تنفسی 
و مانیتورینگ عالئم حیاتی که توسط هیات 
امنا خریداری شده بودند برای دانشگاه های 
علوم پزشکی استان های شیراز و بیرجند ارسال 
شد.گفتنی است از ابتدای سال جاری بیش 
از ۲۲۰۰ دستگاه ونتیالتور تنفسی و 19۵۰ 
دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتی برای مراکز 

درمانی سراسر کشور توزیع شده است.وبدا
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عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، با بیان اینکه استاد شجریان مورد 
عالقه همه مردم بود، گفت: »در عین حال باید بدانیم که در شرایط 
شیوع کرونا، برگزاری تجمع به هر دلیلی خطرناک است و نباید اتفاق 
افتد.« به گزارش سپید، مینو محرز در گفت وگو با ایسنا درباره احتمال 
برگزاری تجمع در مراسم تدفین استاد محمدرضا شجریان، گفت: »همه 
ما از درگذشت استاد شجریان متاسفیم. استاد شجریان مورد عالقه 
همه مردم بودند. سال ها همه از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها گرفته تا 
جوانان با صدایش آشنا بودند و هنرمند فوق العاده ای بود که متاسفانه 
از دست رفتند.« وی افزود: »در عین حال باید توجه کرد که در شرایط 
شیوع کرونا، برگزاری تجمع به هر دلیلی خطرناک است و نباید اتفاق 
بیفتد. گویا پنج شنبه شب هم مقابل در بیمارستان عده زیادی جمع 

شده بودند، اما تشییع در مشهد است و نباید تجمع اتفاق افتد.« محرز 
ادامه داد: »مردم باید رعایت کنند. همه برای ما عزیز هستند. در چنین 
مراسمی ممکن است خودمان و عزیزان مان هم به خطر بیفتیم.« وی 
تاکید کرد: »در تجمعی که افراد نزدیک به هم باشند و ماسک نداشته 
باشند، احتمال انتقال بیماری بسیار زیاد است. ممکن است برخی 
مبتالی بدون عالمت بوده و بسیاری از افراد حاضر در یک جمع 
را مبتال کنند. وقتی فرد مبتال بدون ماسک در نزدیکی دیگران قرار 
گیرد تا 9۵ درصد امکان ابتال وجود دارد و حتی با حرف زدن هم 
منتقل می شود.« محرز اظهار کرد: »در مراسمات سوگواری افراد اشک 
می ریزند و مساله مهم این است که ویروس کرونا در اشک چشم  
هم وجود دارد. افراد اشک می ریزند و بعد با دستشان اشک ها را پاک 

می کنند و ممکن است دستشان را به چیزهای دیگر بزنند که احتمال 
انتقال را باال می برد.« وی تاکید کرد: »حتی اگر در محیط باز باشید، 
ماسک هم داشته باشید، اما جمعیت نزدیک به هم باشد، در مدت 
طوالنی منجر به انتقال بیماری می شود. فاصله گذاری فیزیکی و عدم 
تجمع، ماسک زدن و شستن دست ها در جلوگیری از ابتال به کرونا 
بسیار مهم هستند و هر سه باید رعایت شود.« محرز گفت: »بنابراین 

تجمع می تواند جان خود و عزیزانمان را در خطر کرونا قرار دهد.«

محرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ضمن ابراز تاسف از درگذشت استاد شجریان:

تجمع، عزیزان مان را به خطر می اندازد
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هشدار سازمان جهانی بهداشت: 

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم خودداری 
وضعیت  درباره  رو،  پیش  تعطیالت  در  سفر  از 
جریمه افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 

داد. توضیح  نمی کنند، 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت وگو با 
ایسنا با بیان اینکه رفتار ویروس کرونا کامال به رفتار 
اجتماعی مردم بستگی دارد، ادامه داد: »همان طور که 
مشاهده شد، پس از کاهش میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی و استفاده از ماسک و همچنین انجام سفرها 
و بازگشایی ها، روند ابتال و بستری به علت کرونا در 
کشور افزایش پیدا کرده است. با این حال نمی توان رفتار 
ویروس کرونا را به دقت پیش بینی کرد، اما آنچه قطعی 
است این که هرچه به سمت بی خیالی و عادی سازی 
برویم، ویروس کرونا پیشرفت بیشتری می کند. امیدوارم 
همدلی و همکاری مردم در هفته های پیش رو با نظام 
سالمت باالتر از هفته های اخیر باشد تا از وضعیت حال 
حاضر در موارد ابتال و بستری و فوت خارج شویم.«

وی درباره ایجاد محدودیت در جاده ها برای کاهش 
ترددهای بین شهری، گفت: »هر گونه تصمیم در زمینه 
ایجاد محدودیت در جاده ها برای تعطیالت پیش رو 

در اختیار ستاد ملی مقابله با کروناست.«

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره پیشنهادات 
وزارت بهداشت برای جریمه افراد متخلفی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، گفت: »هر نوع برخورد یا 
تعیین جریمه و مجازات برای افرادی که ماسک نمی زنند 
یا پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، بر عهده 
مبلغی  تاکنون  نیست. در عین حال  بهداشت  وزارت 
برای جریمه افرادی که ماسک نمی زنند یا پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نمی کنند، به طور رسمی تعیین نشده 
است، اما در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار دارد 
و پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت کشور تا روز شنبه 

به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه می شود.«
الری با تاکید بر اینکه تعیین نهایی هر گونه جریمه بر 
عهده وزارت بهداشت نیست و در این زمینه ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید اقدام کند، اظهار کرد: »مسئولیت 
و  نبوده  بهداشت  وزارت  با  نیز  خاطیان  با  برخورد 
البته  کنند.  اقدام  زمینه  این  در  باید  انتظامی  نیروهای 
بحث برخورد با افراد ارائه دهنده خدمت به کسانی که 
ماسک نمی زنند، از قبل مطرح و تصویب شده است 
که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، برخورد 
با این افراد بر عهده دستگاه اجرایی است. اگر کارکنان 
یک دستگاه نیز پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، 

به حوزه تخلفات اداری معرفی می شوند.«
وی همچنین درباره ساماندهی دست فروشانی که در 
مترو فعالیت می کنند و ممکن است به نوعی کانون های 
دستفروشان  »درباره  گفت:  شوند،  تلقی  کرونا  سیار 
گذشته  از  کنند.  اقدام  مترو  یا  شهرداری  باید  مترو 
بارها مباحثی درباره دست فروشان مترو و ساماندهی 
این افراد مطرح شده بود و ساماندهی این افراد هم 

در اختیار وزارت بهداشت نیست.«

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا صبح جمعه )۱۸ مهر( 
از مرز ۳۶ میلیون و ۷۵۴ هزار نفر عبور کرده و تعداد قربانیان این 

ویروس نیز از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از هفت میلیون و 
۸۳۳ هزار مبتال، از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و 
کشورهای هند، برزیل و روسیه در رده های دوم تا چهارم هستند. 
ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده سیزدهم 
اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر  قرار دارد. در این 
تعداد مبتالیان و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا 

را مشاهده می کنید.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

وضعیت تعیین جریمه برای متخلفان کرونایی
آمار کرونا در جهان تا ۱۸ مهر

خبـر

شماره ۱۷۶۸ ۱۹ مهر ۱۳۹۹

از ماسک خیس در روزهای بارانی استفاده نکنید
سازمان جهانی بهداشت نسبت به استفاده از ماسک های خیس با 

شروع فصل بارندگی در همه گیری کووید ۱۹ هشدار داد.
به گزارش سپید، طی ماه های اخیر شیوع ویروس کرونا در جهان 
تشدید شده است. سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است از ماه 
سپتامبر به طور میانگین روزانه ۵ هزار و ۴۰۰ تن به دلیل ابتال به 
کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند. با شروع فصل پاییز در 
نیمکره شمالی، مقامات بهداشتی کشور ها نسبت به جهش دوباره شیوع 
کرونا در جامعه هشدار داده اند. به دلیل آنکه هنوز هیچ راه موثری 
برای مقابله با کرونا کشف نشده است، رعایت نکات بهداشتی تنها 
راهکاری است که افراد می توانند برای قطع زنجیره شیوع ویروس 
در جامعه انجام دهند. حفظ فاصله گذاری اجتماعی، شستن مرتب 
دست ها با آب و صابون، و نیز استفاده از ماسک ساده ترین اقداماتی 
است که می توان در این زمینه انجام داد. با این حال، با شروع فصل 
بارندگی دانشمندان نسبت به استفاده از ماسک خیس هشدار دادند.
بر این اساس، سازمان جهانی بهداشت و متخصصان اعالم کردند 
زمانی که ماسک صورت در پی بارش باران خیس شود دیگر کارایی 
الزم را نخواهد داشت. آن ها تاکید دارند زمانی که ماسک مورد استفاده 
افراد مرطوب یا خیس شود باید بالفاصله تعویض شود، زیرا دیگر 
نمی تواند مانع از انتقال ویروس میان افراد شود. به همین دلیل مقامات 

محلی باید اقدام به صدور توصیه های شفاف در این زمینه کنند.

تیم اسپکتور، استاد ایمونولوژی کالج سلطنتی لندن در این باره می گوید: 
»از دید من آگاه سازی عمومی مردم در این زمینه بسیار مفید خواهد 
بود. در آب و هوای مرطوب و بارانی تعویض مداوم ماسک صورت 
بسیار با اهمیت است. زمانی که مردم در آب و هوای بارانی اقدام 
به خروج از منزل می کنند ممکن است ماسکشان خیس شود و مهم 

است که مردم نسبت به این موضوع آگاهی الزم را داشته باشند.«
متخصصان تاکید دارند ماسک های متنوعی در بازار وجود دارد. ماسک 
استاندارد باید حاوی سه الیه مجزا برای جلوگیری از ورود ذرات 
ریز باشد. با این حال، هر کدام از این ماسک ها که خیس شود باید 

سریعا نسبت به تعویض آن ها اقدام کرد.باشگاه خبرنگاران جوان



هشدار کارشناسان نظام سالمت

  امین جاللوند
آمار فوتی های کرونا، روز به روز رکوردهای تازه ای 
ثبت می کند. در این بین، پرستاران با جان و دل در 
مراکز درمان کرونا کار می کنند تا آمار این فوتی ها 
بیشتر نشود. آمارهای تازه می گوید تاکنون بیش 
از 20 هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند و آمار 
ابتالی پرستاران، روز به روز در حال افزایش است. 
نکته قابل تامل اینجاست که در این شرایط سخت 
کاری پرستاران، هنوز خیلی از آنها موفق نشده اند 

که مطالبات خود را دریافت کنند.
در شرایطی که قرار بود بخش عمده کمک یک میلیارد 
یورویی از صندوق توسعه ملی به نظام سالمت برسد، 
اما با گذشت بیش از هفت ماه از شیوع کرونا، فقط 
حدود 30 درصد از این اعتبارات حمایتی تخصیص 
یافته است. بسیاری از پرستاران گالیه دارند که از 
همان 30 درصد اعتبارات حمایتی هم سهم قابل 
توجهی به آنها تخصیص داده نشده است، در حالی 

که در خط مقدم درمان کرونا هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از بیمارستان ها در پاسخ به 
دغدغه های پرستاران تاکید دارند که به دلیل کاهش 
درآمد اختصاصی بیمارستان ها، کارانه ها کمتر شده 
است و با تاخیر به کادر درمان پرداخت می شود. از 
سوی دیگر، پرستاران هم استدالل می کنند که کاهش 
درآمد اختصاصی بیمارستان ها با حمایت های دولت 
از بیمارستان ها جبران شده است. به اعتقاد آنها باید 
بخشی از این کمک های مالی به پرستاران تخصیص 
پیدا کند، اما این اتفاق در عمل محقق نشده است. 

از کمک های  انتظار داشتند که بخشی  پرستاران 
صندوق توسعه ملی صرف جذب فوری نیروهای 
پرستاری، پرداخت کارانه و فوق العاده ویژه شود، اما 
در بسیاری از مراکز درمانی تاکنون چنین حمایت هایی 

صورت نگرفته است.

به پرستاران نباید به دید سپر بال نگریسته شود
جامعه پرستاری در طول چند ماه اخیر، همواره در 
خط مقدم درمان کرونا بوده است. با این وجود 
بسیاری از پرستاران تاکید دارند که این فداکاری 
نباید با نادیده گرفتن حقوق و دستمزد پرستاران 

همراه باشد.
راحله هوشمند، پرستار فعال در بخش درمان کرونا 
در گفتگو با سپید، تاکید می کند: »شاید خیلی از مردم 
با خودشان فکر کنند که دریافتی پرستاران در دوران 
کرونا بیشتر شده است، اما در خیلی از مراکز درمانی 
اینطور نیست. در برخی مراکز درمانی به پرستاران 
اعالم می کنند که چون درآمد بیمارستان کاهش پیدا 
کرده است، مجبوریم کارانه شما را کاهش دهیم و 
دیرتر پرداخت کنیم. یعنی نه تنها درآمد خیلی از 
پرستاران بیشتر نشده است، بلکه برخی از پرستاران 

با کاهش درآمد هم مواجه شده اند.«
با  یادآور می شود: »پرستاران در بخش دولتی  او 
افزایش شدید حجم کاری مواجه شده اند و پرستاران 
در بخش خصوصی نیز با خطر تعدیل نیرو روبرو 

هستند. در برخی مراکز درمانی خصوصی با اعالم 
اینکه درآمد بیمارستان ها کمتر شده است، اول از 
همه سراغ تعدیل پرستاران می روند تا هزینه ها را 
کاهش دهند. معتقدیم که نباید به پرستاران به دید 
سپر بال نگاه شود. یعنی نباید به این شکل باشد که تا 
وقتی به آنها نیاز داریم، شفاهی از آنها تقدیر کنیم، اما 
وقتی پای عمل رسید، مزد فداکاری شان را پرداخت 
نکنیم. با توجه به اینکه در بخش های درمان کرونا، 
همراه بیمار نمی تواند حضور داشته باشد، همین 

مساله نیز به بار کاری پرستاران اضافه کرده است.«
همچنین یکی از پرستاران بیمارستان الغدیر تهران 
که مدت ها در بخش درمان کرونا کار کرده است و 
نمی خواهد نامی از او در گزارش ذکر شود، به سپید 
می گوید: »در برخی از مراکز درمانی از پرستارانی که 
در دوره طرح خدمت کار می کنند، بیش از توان و 
ظرفیت شان کار می کشند. در برخی مراکز درمانی 
این حس غلط وجود دارد که سخت ترین و در 
عین حال غیرتخصصی ترین کارهای مراقتی را باید 
پرستاران طرحی انجام دهند. خیلی از پرستاران طرحی 
مجبورند که تحت هر شرایطی در مراکز درمانی 
کار کنند و خیلی اوقات، اضافه کار اجباری به آنها 
تحمیل می شود. این شرایط را باید اصالح کنند تا 
نگاه عادالنه تری در تقسیم وظایف در مراکز درمان 

کرونا برقرار شود.«
او خاطرنشان می کند: »بخش زیادی از بار درمان 
کرونا به دوش پزشکان و پرستارانی است که دوره 
طرح را می گذرانند، اما زحمات آنها چندان دیده 
نمی شود. هم شیفت های طوالنی تری کار می کنند 
و هم به نسبت پزشکان و پرستاران با قراردادهای 
رسمی، دریافتی بسیار کمتری دارند. این نوع نگاه 
تبعیض آمیز که در برخی مراکز درمانی وجود دارد، 
باید برچیده شود. نباید این نگاه وجود داشته باشد 
که نیروهای طرحی، سرباز پیاده نظام مراکز درمانی 
هستند که باید هر دستور منطقی و غیرمنطقی را 

بدون چون و چرا، اجرا کنند.«

وضعیت بغرنج پرستاران در دوران کرونا
بسیاری از پرستاران به صورت شیفت های طوالنی 
مدت در مراکز درمان کرونا حضور دارند. بسیاری 
از نمایندگان جامعه پرستاری تاکید دارند که این 
وضعیت نمی تواند در مدت طوالنی ادامه داشته 
به فرسودگی کادر  نهایت  اتفاق در  این  باشد و 

درمان منجر می شود.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفتگو 
با سپید به وضعیت بغرنج پرستار ایرانی در دوران 
کرونا اشاره می کند و می گوید: »پرستاران ایرانی در 
حال حاضر بیشترین تعداد خدمات را به بیماران مبتال 
به کرونا ارائه می دهند. مواجه مکرر با بیماری های 
پرخطر مثل کرونا، شرایط کاری سختی را برای 
پرستاران رقم می زند. بیمار معموال با درد وارد 
بارها شده  دلیل  به همین  و  بیمارستان می شود 
که به دلیل شرایط ناگوار روحی بیمار به پرستار 
پرخاش شده است. دیدن روزانه بیماران در حال 
مرگ و مسئولیت باالی پرستار بخصوص در بخش 
مراقبت های ویژه فقط گوشه ای از سختی کار هر 

روزه پرستاران است.«
او تاکید می کند: »به دلیل همین سختی ها، معموال 
در بسیاری از کشورها با ارائه جذابیت های شغلی 
تالش می کنند که امکانات تفریحی و رفاهی زیادی 
در اختیار پرستاران باشد تا به ماندگاری و ارائه 

خدمات مطلوب در بیمارستان ها دلگرم باشد. 
ادامه در صفحه 8 

مطالبات بر زمین مانده پرستاران درمراکز درمان کرونا
نمایندگان جامعه پرستاری می گویند با وجود حمایت مالی دولت از بیمارستان ها،  گشایشی در 

پرداخت کارانه های پرستاران ایجاد نشده است

هوشمند: شاید اینطور تصو 
شود که دریافتی پرستاران 
در دوران کرونا بیشتر شده 
است، اما در خیلی از مراکز 

درمانی اینطور نیست. در برخی 
مراکز درمانی به پرستاران 

اعالم می کنند که چون درآمد 
بیمارستان کاهش پیدا کرده 
است، مجبوریم کارانه شما را 

کاهش دهیم و دیرتر پرداخت 
کنیم. یعنی نه تنها درآمد خیلی 

از پرستاران بیشتر نشده است، 
بلکه برخی از پرستاران با کاهش 

درآمد هم مواجه شده اند
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 ادامه از صفحه 7
واقعا اغلب پرستاران در کشورهای توسعه یافته، 
دغدغه حقوق پایین ندارند، اما وقتی شرایط پرستاران 
خارجی را با پرستاران ایرانی مقایسه می کنیم، می بینیم 
که پرستاران ایرانی با دغدغه های جدی مواجه هستند. 
بسیاری از آنها با مشکالت مالی، دست و پنجه نرم 
می کنند و از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. 
درواقع آنها در برابر کار سختی که هر روز انجام می دهند، 
دستمزدی معادل با سختی کارشان دریافت نمی کنند.«

شریفی مقدم خاطرنشان می کند: »در دوران کرونا، 
کمبود پرستار در مراکز درمانی کشور هم مشکل 
مضاعفی شده است که دغدغه های پرستاران را افزایش 
داده است، طوری که گاهی پرستار مجبور می شود 
به طور همزمان کار چند پرستار را انجام دهد. تداوم 
این وضعیت به فرسودگی شغلی پرستاران ایرانی، 

دامن می زند.«

معوقات پرستاران، تلنبار شده است
نمایندگان جامعه پرستاری، بارها نسبت به تاخیر در 
پرداخت مطالبات این گروه از کادر درمان، گالیه 
نظام  سازمان  رئیس  میرزابیگی،  محمد  کرده اند. 
پرستاری هم با گریزی بر وضعیت فعلی پرستاران 
در دوران کرونا، انتقاد می کند: »انصاف نیست در 

شرایطی که پرستاران از نظر شدت و سختی کار، 
بحرانی ترین روزها را پشت سر می گذارند، با عدم 
پرداخت معوقات و پشت گوش انداختن مطالباتشان 

مورد بی مهری قرار گیرند.«
میرزابیگی یادآور می شود: »سه موضوع کمبود نیرو، 
تعویق معوقات و اضافه کار و بحث فوق العاده ویژه 
پرستاران، امروز از دغدغه های جدی پرستاران است. 
موارد ذکر شده حق مسلم پرستاران است و نمی دانیم 
چرا باوجود صدور مجوزها برای جذب نیرو و پرداخت 
وجوه به مراکز درمانی از سوی دولت، نظارتی برای 

عملی شدن خواسته های پرستاران وجود ندارد.«
او تاکید می کند: »همکاران ما در سازمان برنامه و 
بودجه، گزارش هایی را در جلسات مشترک ارائه 
می دهند که بر اساس آن مشخص است طی یک 
ماه گذشته، پرداخت های مناسبی به وزارت بهداشت 
داشته اند. به طور مثال طی روزهای اخیر مبالغی 
همچون ۵۲۰۰ میلیارد تومان، ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
و ... به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با یک 
محاسبه سرانگشتی می بینیم که با این مبالغی که سازمان 
برنامه و بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار داده 
است، دیگر نباید معوقه ای از پرستاران باقی می ماند 
و قاعدتا معوقات پرستاران باید صفر می شد. عدم 
پرداخت های به موقع به پرستاران از محل مبالغ یاد 

شده ممکن است به علت عدم نظارت درست بر 
اختصاص مبالغ به بخش های مختلف باشد.«

رئیس سازمان نظام  پرستاری ادامه می دهد: »وزارت 
به  معوقات  پرداخت  نامه  می گوید  بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است، اما آنچه 
که غیر شفاف است این است که این پول در کدام 
بخش هزینه شده که معوقات پرستاران همچنان بر 
سر جای خود باقی  است. کارانه ها به شدت کاهش 
یافته است. البته منظور ما از عدم پرداخت به پرستاران 
به هیچ عنوان این نیست که پولی گم شده باشد، 
اما چون بیمارستان ها هزینه های عمرانی، تجهیزات 
پزشکی و ... نیز دارند، اگر این پول برای پرستاران 
هزینه نشده باشد، ممکن است برای سایر مشکالت 

بیمارستانی خرج شده باشد.«

وی کاهش مبلغ کارانه معوق پرستاران به دلیل کرونا 
را غیرقابل قبول می داند و می گوید: »اوال معوقه ها 
مربوط به دوران قبل ازکرونا است که درآمدها خوب 
بوده است. حتی اگر به فرض محال درست باشد، 
وقتی دولت کمک می کند یعنی کاهش درآمد مراکز 
درمانی را جبران می کند که کارانه پرسنل آسیب 
نبیند. در شرایطی که حتی جای سوزن انداختن در 
بیمارستان ها نیست، کارانه پرسنل به شدت کاهش 
یافته است. مثال در مواردی شاهد بوده ایم پرستاری 
که چند سال است با میانگین یک تا دو میلیون تومان 
کارانه دریافت کرده، این ماه ۲۰۰ هزارتومان دریافتی 

داشته است. این درحالی است که طی چندماه اخیر، 
شدت خدمت، زحمات و آسیب  دیدگی از خدمت 
برای پرستاران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.«

همچنین او درباره متوسط معوقات پرستاران هم به 
ایسنا یادآور می شود: »در ابتدای شیوع کرونا متوسط 
معوقات پرستاران در بحث کارانه ها حدود ۱۷ ماه 
بود. االن با کم کردن پرداختی های کارانه از حدود 
یک تا دو میلیون تومان به ۲۰۰ هزارتومان معوقات 
به لحاظ تعداد ماه کمتر شده است، ولی مبلغ آن تغییر 
خاصی نداشته است. کاهش کارانه ها در شرایطی که 
باوجود کاهش درآمد بیمارستان،  کمک های دولتی 
وجود دارد، یک تناقض است. به همین دلیل، مبلغ 

پرداختی کارانه نباید کاهش یابد.«
همچنین میرزابیگی تاکید می کند: »پیگیر استخدام 
نیروهای ۸۹ روزه نیز هستیم تا این پرستاران در 
اولویت استخدام باشند. پرستاران ۸۹ روزه برای هر 
ماه، دو امتیاز و برای یک سال ۲۰ امتیاز استخدامی 
دارند. اولویت اول ما استخدام دولتی پرستاران و 
اولویت دوم قرارداد مستقیم از طریق دانشگاه ها است. 
سازمان نظام پرستاری نیز پیگیری خواهد کرد تا اگر 
هر دانشگاهی قراردادی کمتر از یکسال با پرستار ببندد، 
علیه آن دانشگاه وارد شکایت شود. از پرستاران نیز 
خواهش می کنیم که مطلقا قرارداد ۸۹ روزه امضا 
نکنند. همچنین در صورت عقد هر قرارداد کاری، 
نسخه سوم قرارداد را برای روز مبادا نزد خود نگه 

دارند تا بتوانند پیگیر حق و حقوق خود باشند.«

پاسخ وزارت بهداشت به انتقادات 
جامعه پرستاری

وزارت بهداشت در چند نوبت اعالم کرده است 
که مجوز جذب پرستاران جدید را دریافت کرده 
است. وزارت بهداشت می گوید بزودی هم نیروی 
پرستاری جدید به بیمارستان ها تزریق می شود و هم 
مطالبات و معوقات پرستاران، پرداخت خواهد شد.
مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت هم به 
برنامه های اخیر این وزارتخانه برای رفع دغدغه های 
پرستاران اشاره می کند و می گوید: »جذب نیروی 
این  پرستاری  معاونت  اولویت های  از  پرستار 
وزارتخانه است. در سال ۹۸ از ۱۰ هزار مجوز 
جذب در وزارت بهداشت بیش از چهار هزار نفر 
به گروه پرستاری تعلق گرفت که جذب آنان انجام 
شد. در سال ۹۹ نیز مجوز جذب سه هزار نیروی 
پیمانی اخذ شد که بیش از دو هزار نفر به پرستاری 
اختصاص داده شد و درحال جذب هستند. همچنین 
مجوز بیش از دو هزار نیروی قرارداد کار معین انجام 
شد که بیش از ۱۱۴۲ نفر سهمیه گروه پرستاری 
است. در ۱۴ شهریور امسال نیز آزمون آنان برگزار 
شد و مراحل جذب آنان نیز در دست انجام است.« 
حضرتی همچنین از اخذ مجوز هفت هزار نیروی 
درمانی دیگر در سال جاری خبر می دهد و یادآور 
می شود: »امیدوار هستیم که درصد قابل توجهی از 
این مجوزها با توجه به وضعیت بحران موجود به 

گروه پرستاری تعلق گیرد.«
او از تالش برای به روز شدن پرداخت معوقات 
پرستاران نیز خبر می دهد و می گوید: »اکنون تاخیر 
در پرداخت کارانه از ۱۸ ماه به شش ماه و پرداخت 
اضافه کار هم به سه ماه کاهش پیدا کرده است. 
البته در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی نیز 
پرداخت اضافه کار به روز شده است. در این بین، 
ممکن است در برخی دانشگاه ها پرداخت اضافه 
کار پرستاران با تاخیر طوالنی انجام شود که نیاز 

به پیگیری است.«
در شرایطی که وزارت بهداشت وعده داده که برای 
رفع دغدغه های پرستاران در مراکز درمان کرونا در 
حال اقدام است، بسیاری از پرستاران امید دارند 
که این وعده های حمایتی، هرچه سریع تر محقق 
شود تا خستگی و فرسودگی جامعه پرستاری به 

نقطه غیرقابل بازگشت نرسد.

شریفی مقدم: به دلیل سختی  
کار پرستاران، معموال در بسیاری 
از کشورها با ارائه جذابیت های 

شغلی تالش می کنند که امکانات 
تفریحی و رفاهی زیادی در 

اختیار پرستاران باشد تا به 
ماندگاری و ارائه خدمات مطلوب 

در بیمارستان ها دلگرم باشد، اما 
بسیاری از پرستاران ایرانی با 

مشکالت مالی، دست و پنجه نرم 
می کنند و دستمزدی معادل با 

سختی کارشان دریافت نمی کنند

برخی پرستاران گالیه دارند 
که در برخی از مراکز درمانی 

از پرستارانی که در دوره طرح 
خدمت کار می کنند، بیش از توان 

و ظرفیت شان کار می کشند. 
آنها می گویند در برخی مراکز 

درمانی این حس غلط وجود دارد 
که سخت ترین و در عین حال 

غیرتخصصی ترین کارهای مراقتی 
را باید پرستاران طرحی انجام 

دهند و خیلی اوقات نیز اضافه کار 
اجباری به آنها تحمیل می شود

میرزابیگی: سه موضوع کمبود 
نیرو، تعویق معوقات و اضافه کار 
و همچنین بحث فوق العاده ویژه 
پرستاران، امروز از دغدغه های 

جدی پرستاران است. موارد 
ذکر شده حق مسلم پرستاران 

است و نمی دانیم چرا باوجود 
صدور مجوزها برای جذب 

نیرو و پرداخت وجوه به مراکز 
درمانی از سوی دولت، نظارتی 
برای عملی شدن خواسته های 

پرستاران وجود ندارد
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هشدار واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت درباره آزادسازی ارز دارو

 علی ابراهیمی
اشاره  با  اقتصاد سالمت  علمی  انجمن  رئیس 
به استدالل حامیان آزاد سازی نرخ ارز دارو، 
آزاد  نرخ رسمی و  مابه التفاوت  »انتقال  گفت: 
بحران  تشدید  موجب  بیمه ای  شرکت های  به 
کنونی بیمه ها خواهد شد زیرا افزایش ناگهانی 
در  تاخیر  موجب  دارو  هزینه های  شدید  و 
پرداخت ها به شرکت های پخش و به  دنبال آن 
به کارخانه های تولیدی خواهد شد که این امر 
نیز کمبود نقدینگی کنونی بنگاه های تولیدی و 
ناتوانی تامین نهاده های ضروری و کمبود دارو 

در کشور را تشدید خواهد کرد.«
به گزارش سپید، جمعی از اعضای انجمن علمی 
اقتصاد سالمت و پویش ملی حمایت از تولید 
دارو در کشور با ارسال نامه ای مشترک به روسای 
قوای سه گانه، در خصوص مخاطرات آزاد سازی 
نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی و عواقب آن 

هشدار دادند.

افزایش قیمت و شعله  ور شدن آتش تورم
اسبق  معاون  واعظ مهدوی،  محمدرضا 
رئیس  و  رفاه  و  بهداشت  وزارتخانه های 
انجمن علمی اقتصاد سالمت و از نویسندگان 
و طراحان اصلی نامه، اهداف و جزئیات آن 

هشدار  با  وی  کرد.  تشریح  سپید  برای  را 
مواد  و  دارو  ارز  نرخ  سازی  آزاد  درباره 
روزها  »این  داشت:  اظهار  دارویی،  اولیه 
تالش هایی برای افزایش نرخ ارز مورد نیاز 
برخی  در  داخلی  تولید  اولیه  مواد  و  دارو 
بعضی  میان  در  و  مجلس  کمیسیون های  از 
در  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از 
رسانه های رسمی و مجازی آغاز شده است 
و  اقتصادی-اجتماعی  بسیار مخرب  آثار  که 

سیاسی در پی خواهد داشت.«
اقتصاد  علمی  »انجمن  گفت:  واعظ مهدوی 
خود  وظیفه  نامه  امضاءکنندگان  و  سالمت 
دانستند تا مخاطرات حاصل از هرگونه تغییر 

به  دارو  ارز  تثبیت شده رسمی  نرخ  ناگهانی 
نرخ های ناپایدار نیمایی و یا آزاد را به استحضار 
مسئولین عالی کشور، نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی و ملت بزرگ ایران برساند و 
به تصمیم گیرندگان و سیاست گزاران نسبت به 
عواقب خانمانسوز، بحران آفرین و براندازانه 
شاید  و  نسنجیده  و  خطرناک  تصمیم  چنین 
تعمدی با هدف شعله ورتر کردن نارضایتی ها 

هشدار دهند.«
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت افزود: »در 
شرایطی که امواج سهمگین افزایش قیمت ها و 
تورم حاصل از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت 
حامل های انرژی و نیز بنزین فشار طاقت فرسایی 

بر خانوارها وارد کرده است، افزایش ناگهانی 
و  سنگین  فشار  دارو  مصرفی  ارز  قیمت 
مضاعف تری را بر بیماران و خانواده های آنها 
وارد خواهد ساخت که آثار بحران زای اجتماعی 

شدیدی به دنبال خواهد داشت.«
عضو هیئت  علمی دانشگاه شاهد اضافه کرد: 
نرخ  افزایش  بر  برای  تصمیم گیری  »هرگونه 
ارز این بخش به دلیل افزایش نسبی قیمت ها، 
شعله های آتش تورم کنونی را افزون خواهد 
کرد و هزینه های فقرزا و کمرشکن گروه های 
وسیعی از جمعیت را در پی خواهد داشت.«
واعظ مهدوی با اشاره به استدالل حامیان آزاد 
مابه التفاوت  »انتقال  گفت:  ارز،  نرخ  سازی 
شرکت های  به  آزاد  آرز  نرخ  و  رسمی  نرخ 
بیمه ای است به دالیل متعددی در عمل کارایی 
نخواهد داشت زیرا هرگونه بار مالی افزایش 
فرانشیز دارو برای خانوارها و بیماران غیرقابل 

تحمل است.«
پوشش  فقدان  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  وی 
میلیون   3 و  ایرانی  میلیون   7 حداقل  بیمه ای 
نفر از خواهران و برادران افغانستانی و سایر 
اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم 
درآمد جامعه هستند؛ یکی از دالیل مخالفت 

بنده با این طرح است.«

تشدید بحران بیمه های درمانی
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت با پیش بینی 
تشدید بحران کنونی بیمه های درمانی کشور، 
افزود: »در شرایط کنونی سازمان های بیمه گر 
صورتحساب  به موقع  پرداخت  به  قادر 
داروخانه ها و بیمارستان ها و سایر مراکز ارائه 
دهنده خدمات نیستند به نحوی که مطالبات 
 12 تا   6 تعویق  با  مذکور  واحدهای  اغلب 
ماهه روبه رو است. ازاین رو افزایش ناگهانی 
در  تاخیر  موجب  دارو  هزینه های  شدید  و 
دنبال  به   و  پخش  شرکت های  به  پرداخت ها 
که  شد  خواهد  تولیدی  کارخانه های  به  آن 
بنگاه های  نقدینگی کنونی  نیز کمبود  امر  این 
تولیدی و ناتوانی تامین نهاده های ضروری و 
کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.«
واعظ مهدوی اضافه کرد: »همچنین در عرضه 
تا   40 بین  مصرف  و  توزیع  نظام  در  دارو 
50 درصد قیمت دارو را هزینه های عملیاتی 
تشکیل می دهد که افزایش قیمت ناشی از این 
هزینه ها توسط بیمه ها تامین نمی شود، اما به 
مصرف کنندگان منتقل می شود؛ لذا محاسبات 
از  این بخش  ناحیه  از  تنها  که  نشان می دهد 
هزینه ها بار هزینه ای که به خانوارهای بیماران 
تومان  میلیارد  هزار   20 بالغ بر  منتقل می شود 

خواهد بود.«
ادامه در صفحه 10 
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هرگونه تصمیم  برای افزایش 
نرخ ارز دارو به دلیل افزایش 

نسبی قیمت ها، شعله های آتش 
تورم کنونی را افزون خواهد کرد 

و هزینه های فقرزا و کمرشکن 
برای گروه های وسیعی از جمعیت 

را در پی خواهد داشت

تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی 
کنونی صنعت داروسازی را 

به شکل بی سابقه ای تشدید 
خواهد کرد و ناتوانی در تامین 

آن قطعا به ورشکستگی و خروج 
تعداد زیادی از شرکت های 

تولید دارو در داخل از فهرست 
تولیدکنندگان خواهد شد

هرگونه تغییر، تشدید بحران بیمه ها 
و کمبود دارو را در پی خواهد داشت



 ادامه از صفحه 9
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
»در شرایطی که اغلب کارخانه های تولید دارو و نیز 
شرکت های درستکار وارداتی به خاطر مشکالت 
شدید اقتصادی با عدم ایفای به موقع تعهدات بیمه ها 
و بیمارستان ها، افزایش روزانه هزینه ها و مشکالت 
ناشی از تحریم ها و محدودیت های بانکی انتقال 
ارز روبه رو هستند و همه این موارد بار نقدینگی 
مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه 
تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به 
شکل بی سابقه ای تشدید خواهد کرد که ناتوانی 
در تامین آن قطعا به ورشکستگی و خروج تعداد 
زیادی از شرکت های تولید دارو در داخل از فهرست 

منجر خواهد شد.«
تعادل  داد: »در شرایطی که  ادامه  واعظ مهدوی 
منابع و مصارف در بودجه عمومی مختل گردیده 
و تحقق درآمدهای مصوب نیز در عمل با مشکالت 
جدی مواجه است، فرض انتقال تمام مابه التفاوت 
درآمد عمومی ایجاد شده در اثر تغییر نرخ ارز نیز 
فرضی کامال غیرواقعی و دست نیافتنی است. ضمن 
اینکه تجارب گذشته نیز اثبات این نکته است که 
در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از 
مابه التفاوت به وزارت بهداشت و بیمه ها انتقال 

پیدا کرده است.«

ورشکستگی صنایع داروسازی
وی با اشاره به عملکرد نهادهای مسئول در این 
بهداشت و سازمان غذا  »وزارت  بخش گفت: 
توانایی  فاقد  داده اند که  نشان  دارو در عمل  و 
قیمت گذاری صحیح و عادالنه دارو به ویژه در 
مورد داروهای تولید داخل هستند. زیرا علیرغم 
افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از 1000 تومان در 
سال 1390 به بیش از 8000 تومان در سال 1398 
)نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای 
مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته بندی( در 
شرایط کنونی کمیسیون قانونی ماده 20 حداکثر 
60 تا 80 درصد میانگین افزایش در قیمت دارو 
طی 10 سال را تصویب کرده و بدین ترتیب اغلب 
صنایع داروسازی زیان ده یا در آستانه زیان دهی و 

ورشکستگی قرار گرفته اند.«

استاد دانشگاه شاهد در ادامه افزود: »در حالی که 
قیمت یک دوره درمان آنتی بیوتیکی کمتر از 8000 
تومان یعنی کمتر از 200 تومان برای یک قرص است 
و این قیمت حتی کفاف هزینه فویل و قوطی مورد 
نیاز تولید را هم نمی دهد و سازمان غذا و دارو در 
عمل ناتوان از ایجاد شرایط قیمت گذاری منطقی 
و قابل قبول برای صنعت گران و تولیدکنندگان 
است، چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ 
ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، 
سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی 

مجوز افزایش قیمت بگیرد؟«

 واعظ مهدوی اضافه کرد: »اگر مالک قیمت تمام 
شده باشد، چگونه امروز که افزایش قیمت های به 
مراتب کمتر برای ادامه حیات صنعت دارو تصویب 
می شود، می تواند استمرار، بقاء و تحقیق و توسعه 

صنعت را تضمین کند؟«

توقف تولید داخل و تحرک مافیای 
واردات رانتی

معاون اسبق وزرات بهداشت تصریح کرد: »امروز 
اقتدار و صالحیت الزم برای تعیین قیمت های 
واقعی داروهای داخلی وجود ندارد و در شرایط 
افزایش نجومی قیمت ها چه تضمینی وجود دارد 
که چنین ظرفیتی برقرار شود؟ آیا آنچه در عرصه 
واقعیت اتفاق می افتد، عدم تناسب افزایش نرخ 
داروی تولید داخلی با نرخ افزایش ارز نخواهد 

بود؟«
وی در ادامه اظهار داشت: »تجربه مشابه کشورهای 
دیگر حاکی از آن است که هدف این دسته از 
اقدامات توقف تولید داخلی و گشایش هرچه 

بیشتر میدان برای تحرک مافیای واردات رانتی 
)و نه بازرگانان شریف و درستکار دارو(، است.«
آیا  که  سوال  این  طرح  با  واعظ مهدوی 
پیشنهاددهندگان جایگزین کردن ارز آزاد به جای 
ارز حمایتی از صنایع داخلی برآوردی از هزینه ها 
و بار مالی تهیه و تأمین دارو توسط خانوارهای 
مختلف کشور ازجمله طبقات متوسط و به ویژه 
علمی  »انجمن  گفت:  دارند؟  جامعه  کم درآمد 
اقتصاد سالمت برآوردهایی از بار مالی احتمالی 
چنین شرایطی بر اقتصاد ملی انجام داده است که 
آمادگی ارائه آنها را در هر جلسه کارشناسی دارد.«
وی تاکید کرد: »امضاءکنندگان این نامه که طی 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی تجربیات 
گسترده ای در باالترین سطوح اجرایی و علمی 
دارا هستند، در خصوص  را  تولیدی کشور  و 
عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنین تصمیم 
را  و خدای رحمان  می دهند  نسنجیده هشدار 
شاهد می گیرند که آنچه شرط بالغ است در باب 
عواقب خطرناک اقدام غیرکارشناسی در حوزه 
درمان و داروی کشور آن هم در شرایط خطیر 

فعلی را بیان می کنند.«
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت تصریح کرد: 
نیازمند اصالح اساسی و  »نظام دارویی کشور 
واقعی سازی تدریجی قیمت ها، حفظ و اعمال 
دقیق سازوکارهای کنترلی بر کیفیت دارو، ممانعت 
از هرگونه ورود داروی فاقد کیفیت به بازار، عدم 
داخل،  در  تولید  قابل  داروی  هرگونه  واردات 
پیش بینی حاشیه سود منطقی برای تولید داخلی، 
اعمال ضوابط تحقیق و توسعه، اعمال مقررات 

ژنریک بر تولید و تجارت دارو، تأمین دارو و همه 
خدمات سالمت برای مناطق محروم و حرکت 
در مسیر تحقق عدالت در سالمت و برخورداری 
همگانی در دسترسی به خدمات سالمت مطابق 
تعهدات قانون اساسی در پهنه سرزمین ایران است.«
واعظ مهدوی در پایان اسامی امضاکنندگان نامه 
به روسای سه قوه که از اعضای انجمن علمی 
اقتصاد سالمت ایران و پویش حمایت از تولید 
ملی صنعت دارو هستند را به شرح زیر اعالم کرد:
1- کیومرث اشتریان، دبیر سابق کمیسیون اجتماعی 
هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران
2- سکینه اشرفی، دانش آموخته اقتصاد سالمت 

و معاون سابق شهرداری تهران
دانشکده  اسبق  رئیس  اقبال،  محمدجعفر   -3
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4- فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان 

مواد اولیه دارویی کشور
5- فرید اخوان مدیرعامل شرکت داروسازی رها
6- حمید بهلولی، محقق و مدرس سیاست گزاری 
عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی
توسعه  اسبق  معاون  حافظی،  رحمت اهلل   -7
مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه 
خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو 
سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی 

دانشگاه بقیةاهلل
8- محمدجعفر حبیب زاده، استاد دانشکده حقوق 

دانشگاه تربیت مدرس
9- حسین راغفر، استاد دانشکده اقتصاد و عضو 

هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر
اسبق  مدیرعامل  سیامک نژاد،  فریدون   -10
شرکت سهامی دارویی کشور و مدیرکل اسبق 

امور دارویی کشور
11- حسین شریف زادگان؛ استاد دانشگاه شهید 

بهشتی و و وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی
اقتصاد  دانشکده  دانشیار  عباس عصاری،   -12
پژوهشکده  رییس  و  مدرس  تربیت  دانشگاه 

علوم اقتصادی
13- محمود صادقی، نماینده و رئیس فراکسیون 
شفافیت دوره دهم مجلس شورای اسالمی  و 

دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس
صنایع  گروه  مدیرعامل  صیادی،  حسین   -14

دارویی زاگرس
15- خشایارکریمیان، عضو فرهنگستان علوم و 

رئیس هیات مدیره گروه دارویی آژند
16- محمدتقی طباطبایی، رئیس اسبق دانشگاه علوم 
پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی
اسبق  وزیر  طریقت منفرد،  محمدحسین   -17

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18- علی ما هر، مشاور اقتصادی ریاست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
اسبق  مدیرعامل  موسوی،  سیدابوالقاسم   -19

سازمان بیمه خدمات درمانی
20- محمدرضا واعظ مهدوی، معاون اسبق وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور و استاد دانشگاه شاهد
21- محمود نوری صفا، رئیس اسبق دانشگاه 

شاهد.
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وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو در عمل نشان 
داده اند که فاقد توانایی 

قیمت گذاری صحیح و عادالنه 
دارو به ویژه در مورد داروهای 

تولید داخل هستند

تجربه مشابه کشورهای دیگر 
حاکی از آن است که هدف این 
دسته از اقدامات، توقف تولید 
داخلی و گشایش هرچه بیشتر 

میدان برای تحرک مافیای 
واردات رانتی )و نه بازرگانان 
شریف و درستکار دارو( است
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نگرانی های جمعیتی که برانگیخته شد

  یاسر مختاری
در روزهای اخیر که به هفته سالمندان اختصاص پیدا 
کرده بود آمارهای گوناگونی از وضعیت سالمندان 
کشور ارائه شد. اما آنچه بیش از همه نگرانی ها 
را بر می انگیخت این بود که در 20 سال آینده 
ایران قرار است سالمند ترین کشور منطقه شود 
و سالمندان 20 درصد جمعیت کشور را به خود 
را اختصاص دهند. این در حالیست که به گفته 
بسیاری از کارشناسان سالمندان باید 10 درصد 
جمعیت هر کشور را به خود اختصاص دهند. این 
موضوع نشان از به هم خوردن تعادل جمعیتی و 
افزایش جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان 
است. پنجره جمعیتی دهه 60 بیشترین زاد و ولد 
را به همراه داشت. موالید آن سال ها اکنون در مرحله 
جوانی و گذر به میان سالی هستند و 20 سال دیگر 
این گروه سالمند شده و همچون 4 دهه اخیر بیشترین 
گروه جمعیتی کشور را تشکیل می دهند. این در 
حالیست که نسبت موالید دهه های بعد به مراتب 
از آنها کمتر بوده و جمعیت جوانی به همان اندازه 

جایگزین آنها نمی شود.
به گزارش سپید، از نیمه دوم دهه 70 به بعد به 
دلیل آنچه سیاست های تنظیم خانواده خوانده شد، 
تعداد موالید آرام آرام کاهش پیدا کرد و نرخ باروری 
از 6.5 فرزند به ازای هر زن در دهه 60 به 1.8 
فرزند در اوایل دهه 90 رسید. مطالعات انجام شده 
در مورد آینده تحوالت باروري در ایران، نشان 
مي دهد، افراد متولد شده در دهه هاي 60 و 70) اوج 
تولدهاي دهه هاي اخیر به تدریج از مرحله ازدواج و 
فرزندآوري عبور مي کنند و به اصطالح توان دروني 
جمعیت، در حال کم شدن است واحتمال مي رود 
نرخ باروري، کمتر از حد جایگزیني تثبیت شود. 

نرخ رشد جمعیت نیز از 3.2درصد در سال 1365 
به 1.24 درصد در سال 1395 رسیده است. با توجه 
به اینکه نرخ باروري کماکان کمتر از نرخ مورد 
نیاز براي جایگزیني که 2.1 جمعیت است مطابق 
با پیشبیني هاي مرکز آمار ایران و منابع بین المللي، 
انتظار مي رود، در سال هاي آینده  با کاهش بیشتر 

نرخ رشد جمعیت مواجه شویم.
در حال حاضر، جمعیت ایران همانند بسیاري از 
کشورهاي در حال توسعه، به دنبال کاهش مداوم 
و مستمر باروري و افزایش امید زندگي، در نتیجه 
پیشرفت هاي پزشکي و بهبود شرایط بهداشتي، 
تغییرات اساسي و مهمي را در ساختار سني خود 
تجربه مي کند. پیامد این وضعیت، موجب شده 
است، ایران مرحله انتقال ساختار سني از جواني 
به میانسالي را تجربه کرده و در آستانه سالخوردگي 
جمعیت قرار گیرد. تحوالت فوق موجب میشود، 
در سه دهه آینده یک جامعه کامال سال خورده داشته 
باشیم. طبق آمار سازمان بهداشت جهاني پیشبیني 
مي شود در سال 1429، درصد جمعیت باالي 60 

سال ایران به 33درصد افزایش پیدا کند. 
این نگرانی ها موجب شد تا بسیاری از کارشناسان 
بر این موضوع پای فشارند که وضعیت جمعیتی 
ایران که به سوی سالمندی میل می کند در آینده 
تهدید ها و هزینه های بیشماری بر کشور وارد کند. 
بر همین سیاست های تشویقی برای افزایش باروری 
جمعیت جایگزین سیاست ها و شعارهای تحدیدی 
و تنظیمی جمعیت در دهه 80 شد. نگاهی به موالید 
زنده در نیمه دهه 80 و نیمه دهه 90 بیندازیم این 
موضوع احساس می شود. میزان موالید خام نماینده 
تکثیر طبیعي جمعیت از راه تولد است و بیان کننده 
تعداد کودکان زنده به دنیا  آمده به ازاي هر هزار 

نفر جمعیت، در میانه یک سال معین است. به 
عبارت دیگر، نرخ زاد و ولد عبارت است از نسبت 
موالید یک سال به جمعیت میانه همان سال برای 
1000 نفر از جمعیت. میزان موالید از حدود 18 در 
هزار در سال 1385 به حدود 20 در هر هزار نفر 
جمعیت در سال 1394 افزایش داشته و سپس در 
سال 1396 با کاهشي محسوس به 18.4  در هزار 
رسیده است. البته بسیاری بر این اعتقاد هستند که 
این افزایش جمعیت تا سال 94 به دلیل  نیروي 
دروني جمعیت، نشئت گرفته از ازدواج متولدین 
دهه 60 و 70 باروری این زوجین بوده است. اما 
پس از سال 94 تا حدودی به دالیلی چون به علت 
خالي  شدن توان دروني جمعیت، تعداد تولدها با 

شیب تقریل تندي شروع به کاهش کرده است.

سیاست های کلی جمعیت نقشه راه مقابله با 
تهدیدات جمعیتی

موضوعی  آن  پیامدهای  و  تحوالت  جمعیت، 
استراتژیک و نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی 
کوتاه مدت و درازمدت است. با توجه به روند کاهشی 
رشد جمعیت و پیامدهای آن از جمله کاهش جمعیت 
نیروی کار )سنین 15 تا 64 سال( و سالخوردگی 
جمعیت در دهه های آینده، سیاست های کلی جمعیت 
در 30 اردیبهشت سال 1393 توسط رهبرمعظم 
انقالب ابالغ شد. این سیاست ها به ضرورت افزایش 
جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، 
تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، 
ترویج سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی، توانمند سازی 
جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفه های هویت 
بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد 
تحوالت جمعیتی توجه نموده است، که اجرای 

به هنگام و مستمر آنها می تواند به افزایش کمی و 
کیفی جمعیت منجر شود.

با  بالندگي و جواني جمعیّت  پویایي،  »ارتقای 
افزایش نرخ باروري به بیش از سطح جانشیني«، 
ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل  » رفع موانع 
خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و 
حمایت از زوج هاي جوان و توانمندسازي آنان 
در تأمین هزینه هاي زندگي و تربیت نسل صالح 
و کارآمد.«، »اختصاص تسهیالت مناسب براي 
مادران بویژه در دوره بارداري و شیردهي و پوشش 
بیمه اي هزینه هاي زایمان و درمان ناباروري مردان 
نهادها و مؤسسات حمایتي  تقویت  و  زنان  و 
با  خانواده  پایداري  و  بنیان  »تحکیم  ذي ربط«، 
درباره  عمومي  آموزش هاي  تکمیل  و  اصالح 
اصالت کانون خانواده و فرزند پروري و با تأکید 
بر آموزش  مهارت هاي زندگي و ارتباطي و ارائه 
خدمات مشاوره اي بر مبناي فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمي- ایراني و توسعه و تقویت نظام تأمین 
و  درماني  و  بهداشتي  خدمات  اجتماعي، 
مراقبت هاي پزشکي در جهت سالمت باروري 
نهادینه سازي سبک  و  »ترویج  فرزندآوري«،  و 
زندگي اسالمي- ایراني و مقابله با ابعاد نامطلوب 
سبک زندگي غربي«، »ارتقای امید به زندگي، تأمین 
از  پیشگیري  و  جمعیّت  سالم  تغذیه  و  سالمت 
آسیب هاي اجتماعي، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگي هاي 
زیست محیطي و بیماري ها«، »فرهنگ سازي براي 
احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم براي 
تأمین سالمت و نگهداري آنان در خانواده و پیش بیني 
و  تجارب  از  بهره مندي  براي  الزم  کار  و  ساز 
 توانمندي هاي سالمندان در عرصه هاي مناسب«،

               ادامه در صفحه 12 

پنجره های بیم و امید جمعیت
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 ادامه از صفحه 11
»توانمندسازي جمعيّت در سن كار با فرهنگ سازي 
و اصالح، تقويت و سازگار كردن نظامات تربيتي و 
آموزش هاي عمومي، كارآفريني، فنيـ  حرفه اي و 
تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و عاليق 
آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد«،» باز توزيع 
فضايي و جغرافيايي جمعيّت، متناسب با ظرفيت 
زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل 
و كاهش فشار جمعيّتي«، » حفظ و جذب جمعيّت 
در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز 
جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج 
فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه هاي 
زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه گذاري و ايجاد 
فضاي كسب و كار با درآمد كافي«، » مديريت 
مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست هاي 
كلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي 
مناسب«، » تقويت مؤلفه هاي هويت بخش ملي 
)ايراني، اسالمي، انقالبي( و ارتقای وفاق و همگرايي 
اجتماعي در پهنه سرزميني بويژه در ميان مرزنشينان 
؛ و ايرانيان خارج از كشور«، »تشويق ايرانيان خارج 
از كشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهره گيري 
از ظرفيت ها و توانايي هاي آنان« و » رصد مستمر 
سياست هاي جمعيّتي در ابعاد كّمي و كيفي با ايجاد 
ساز و كار مناسب و تدوين شاخص هاي بومي 
توسعه انساني و انجام پژوهش هاي جمعيّتي و 
توسعه انساني« چهارده بند سياست های ابالغی 
جمعيت هستند كه وظايفی را بری ارگان ها و 

نهادهای مختلف تعيين كرد.

چالش های پیش روی اجرای سیاست های 
ابالغی جمعیت

بيش از شش از سال از باالغ سياست های كلی 
جمعيت می گذرد هنوز رشد جمعيت زير نرخ 
باروری است. بسياری از كارشناسان و جمعيت 
دانان بر اين اعتقاد هستند چالش هايی برای اجرای 

اين سياست ها وجود دارد.
جالل عباسی شيوازی رئيس انجمن جمعيت شناسی 
ايران در اين رابطه اظهار كرد: » در  سال های اخير، 
پس از ابالغ سياست های كلی جمعيت، نهادها و 
سازمان های سياستگذاری، اجرايی و مراكز علمی 
گام هايی در جهت تبيين، برنامه ريزی و اجرای 
اين سياست ها برداشته اند. مراكز و مراجع رسمی 
آمار، تغييرات جمعيتی را برای شناخت درست 
پويايی جمعيت رصد كرده اند، و مراكز پژوهشی 
مطالعات و گزارش هايی در مورد وضعيت جمعيت 
و ابعاد آن تدوين كرده و انجمن جمعيت شناسی 
ايران نيز با همكاری ساير مراكز علمی و اجرايی 
نشست های تخصصی در راستای شناخت عميقتر 

تحوالت جمعيتی و يافتن راهكارهای علمی و 
عملی برای تحقق اهداف سياست های كلی جمعيت 
برگزار كرده اند. بررسی ادبيات عمومی، رسانه ای و 
ملی بيانگر اين است كه گفتمان »كنترل جمعيت« 
سطح  در  فرزندآوری«  و  جمعيت  »افزايش  به 
خرد و كالن تبديل شده و موضوع »چرايی« به 
»چگونگی اجرا شدن« سياست های جديد جمعيتی 
تغيير يافته است. عليرغم اين تغيير گفتمان، به دليل 
عدم مديريت هماهنگ و همچنين كافی نبودن 
بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مديريتی الزم، اجرای 
سياست های جمعيتی به كندی صورت گرفته و 
فرايند دستيابی به اهداف سياست های جمعيتی 
به كندی پيش رفته است. از اينرو، آسيب شناسی 
اين كندی روند، برای تدوين برنامه های جمعيتی 

ضروری است.«
وی ادامه داد: » افزايش فرزندآوری يكی از مولفه های 
اصلی سياست های كلی جمعيت است. عوامل 
مختلفی در تغيير رفتار باروری زوجين موثرند 
می توانند  برنامه ريزی  و  سياست گذاری  با  كه 
هدف افزايش باروری در سياست های جمعيتی 
را امكانپذير كنند.  جربه كشورهايی كه باروری 
زير سطح جانشينی را تجربه می  كنند نشان داده 
است كه تأخير ازدواج به دو صورت افزايش سن 
ازدواج و افزايش ميزان تجرد در سنين مختلف 
نقش مهمی  آنها  باروری  بودن سطح  پائين  در 
داشته است. اهميت و تاثير ازدواج بر باروری 
در كشورهای اسالمی كه فرزندآوری در كانون 
ازدواج شكل می  گيرد، به مراتب می  تواند بيشتر 
باشد، و در صورت تاخير و افزايش بيشتر سن 
ازدواج، باروری ممكن است به سطح پايين تر از 
حد فعلی سوق پيدا كند. از اينرو، حمايت های جامع 
و مستمر برای تسهيل »ازدواج به هنگام«، تشكيل 
و تحكيم خانواده را برای دست يافتن به باروری 
خواسته افراد تضمين می كند. همين جا الزم است 
تاكيد شود كه ازدواج های زودرس و پايين تر از 
سن عقلی، بر خالف تصورعامه، به افزايش ميزان 
باروری نمی انجامد بلكه به خاطر ناپايداری، غالبا 

به آسيب های اجتماعی منجر می شوند. «
حامد بركاتی مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشت بر اين اعتقاد است كه 
مسئله جمعيت موضوع بسيار مهمی است، گفت:  
»متاسفانه بسياری از دستگاه هايی كه در اين زمينه 
مسئوليت دارند به وظيفه خود عمل نكرده اند؛ 20 
سال آينده می بينيم كه كشور با بحران های بسيار 
جدی و شديد مواجه می شود و می گوييم اگر 
برای اين كار 20 سال پيش اقدام می كرديم، حاال 

وضعيت بهتری داشتيم.«
وی افزود: »ما در وزارت بهداشت ادعا داريم كه 

خيلی از كارهايی كه بايد انجام می داديم را انجام 
داديم و حتی يكسری اقدامات جديد هم در سال های 
اخير انجام داده ايم كه به صورت برنامه عملياتی 
به دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
- درمانی ابالغ شده است و بايد دنبال كنيم كه به 
صورت كامل اجرا شود در حوزه فرهنگ سازی 
و صحبت كردن با مردم و كارشناسان از سال 93 
تاكنون بيش از چهار هزار كارگاه و همايش برگزار 
كرده ايم؛ مراكز درمان ناباروری در چهار سال اخير 
افزايش يافته و از 12 مركز به 44 مركز درمان 

ناباروری دولتی افزايش يافته است.«
بركاتی همچنين در رابطه با دليل از دست دادن 
فرصت ها برای افزايش نرخ باروری در كشور 
تأكيد كرد: » به نظر من يک علتش اين است 
كه دوستان و افرادی كه دغدغه جمعيت داشتند، 
مسير را گم كردند و به جای اينكه دنبال اجرای 
مصوبات باشند، بيشتر فرصت كشور صرف اين 

شد كه دنبال مقصر بگرديم.«
نگرانی از وضعيت جمعيت كشور و سالمندی پيش 
رو موجب شد تا دبيرخانه شورای عالی انقالب 
فرهنگی ستادی را به نام » ستاد جمعيت و تعالی 

خانواده راه اندازی كند.
به گزارش خبرنگار سپيد،  محمد جواد محمودی 
رئيس كميته مطالعات و پايش سياست های جمعيتی 
كشور، در سومين جلسه اين كميته با اشاره به 
تشكيل ستاد جمعيت و تعالی خانواده ذيل دبيرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: »آيين نامه 
اجرايی ستاد جمعيت و تعالی خانواده، در دست 
تهيه است. اين آيين نامه پس از نهايی شدن برای 
تصويب به ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی 

كشور ارسال می شود.«
محمودی افزود: » ستاد جمعيت شورای عالی انقالب 
برنامه  ريزی، سياست گذاری، هدايت،  فرهنگی، 
نظارت كالن بر برنامه ها، اقدامات راهبردی و ارزيابی 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  به  مربوط  عملكرد 
اجرايی را برای جلب مشاركت فراگير در تحقق 
سياست های كلی جمعيت را در دستور كار دارد. 
يش بينی شده كه »ستاد جمعيت و تعالی خانواده« 
شورای عالی انقالب فرهنگی، كميته های تخصصی 
مختلفی داشته باشد، كه در محور های مختلفی مانند 
شناسايی اولويت ها و نياز های پژوهشی، نظارت بر 
مطالعات و پژوهش های راهبردی جمعيت، آينده 
پژوهی موضوعات و مسائل جمعيتی و ... فعاليت 

خواهد كرد.«
وی با اشاره به كاهش جمعيت در كشور، اظهار 
كرد: »واقعيت اين است كه عوامل فرهنگی بيشتر 
از مشكالت اقتصادی در كاهش جمعيت تأثيرگذار 
بوده است.قانون تنظيم خانواده چندين بار ويرايش 

شده است. اين قانون بايد تعيين تكليف شود و 
نهاد متولی و ضمانت اجرايی شدن آن نيز مشخص 
شود. در كنار سياست های تشويقی برای افزايش 
جمعيت، جلوگيری از سقط عمدی و يا كمک به 

درمان زوج های نابارور ضرورت دارد.«

آخرین داده های جمعیتی کشور
شهال كاظمی پور، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران 
نيز در اين نشست به ارائه گزارش آمار ازدواج و 
طالق با استناد به آمار مندرج در سايت سازمان 
ثبت احوال در سه بازه زمانی سال 1390، 139۵ و 
1398 پرداخت و گفت: »تعداد زنان مجرد كشور 
در سال 1390، 6ميليون و 7۵0 هزار نفر و در سال 
139۵، پنج ميليون و 8۵8 هزار نفر و در سال 1398، 

پنج ميليون و 360 هزار نفر بوده است.«
 كاظمی پور با بيان اينكه آمار ازدواج در سال های 
اخير كاهش داشته است، ادامه داد: » 834 هزار 
ازدواج در سال 1390، 666 هزار ازدواج در سال 
139۵و ۵۵1 هزار ازدواج در سال 1398در كشور 
به ثبت رسيده است.« وی افزود: »همچنين ازدواج 
زنان مجرد در بازه زمانی سال 1390 تا 1398 در 

سنين 3۵ تا 44 سال افزايش داشته است.«
عضو هيئت علمی دانشگاه تهران از افزايش ميانگين 
سن ازدواج آقايان در 8 سال اخير خبر داد و گفت: 
»طبق آخرين آمار اعالمی ثبت احوال، ميانگين سن 
ازدواج آقايان 29.7 سال و ميانگين سن ازدواج 

خانم ها 2۵.2 سال اعالم شده است.«
كاظمی پور درباره آمار طالق اظهار كرد: »آمار طالق 
در بازه زمانی سال 1390تا 139۵ افزايش و در بازه 
زمانی سال 139۵تا 1398 كاهش داشته و دوهزار و 

۵00 طالق در سال 1398ثبت شده است.«
وی با بيان اينكه 40 درصد طالق ها در ۵ سال اول 
زندگی مشترک اتفاق می افتد، تصريح كرد: يكی 
از داليل كاهش طالق، كم شدن آمار ازدواج در 

سال های اخير است.
اگرچه بسياری بر اين اعتقاد هستند كه فرصت چندانی 
برای بهره گيری از پنجره جمعيتی كه از دهه 80 با 
ازدواج متولدين دهه شصت باز شده است وجود 
ندارد اما بسياری از جمعيت شناسان اين نگرانی را رد 
می كنند و نسبت به وضعيت جمعيت در سال ها آتی 
ابراز خوشبينی می كنند. عباسی بر اين باور است كه 
كشور به احتمال زياد در دهه آينده با افزايش تعداد 
مواليد روبرو خواهد شد. با اين حال اين بدبينی و 
خوشبينی ها نبايد موجب غفلت سياست گذاران و 
مسئوالن اجرايی كشور را برای فراهم كردن بستر 
سالمت و رفاه برای جمعيتی كه اكنون بيشترين 
گروه جمعيتی كشور را تشكيل داده و قرار است 

در دهه های آتی پا به ميان سالی  می گذارند شود.

حامدبرکاتیشهالکاظمیپور محمدجوادمحمودی جاللعباسیشیوازی
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