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حجت االسالم راستگو درگذشت
حجــت االســام 
محمدحســن راستگو 
از کارشناســان مسائل 
کودک و نوجوان دیروز 
در ۶۷ ســالگی در قم 

دارفانی را وداع گفت.  مرکز خبر حوزه که این خبر 
را اعام کرده، به علت درگذشــت حجت االسام 
راستگو اشاره نکرده است. راستگو سال های متمادی 
به  عنوان کارشناس در برنامه های متنوع تلویزیونی 
حضور داشــت و برای کودکان و نوجوانان مسائل 
دینی و مذهبی را تبیین می کرد. او در سال ۱۳۳۲ 
هجری شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد. سال دوم 
دبیرســتان وارد حوزه علمیه مشهد و سپس برای 
ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه قم شــد. او مبتکر 
برنامه ویژه تعلیم و تربیت کــودکان ونوجوانان به 
صورت کاس، اردو، دروس کاسیک برای مربیان 
پرورشی، مراکز تربیت معلم و حوزه های علمیه و صدا 
وسیما بود و به همین دلیل، محبوبیت فراوانی در 
میان خانواده ها داشت. خط خوش و توانایی نوشتن 

همزمان با هر دو دست، از ویژگی های بارز او بود.
    

 موسسه هنری اوج 
از مایکل جکسون الهام می گیرد

ی  ر ا گــز خبر
فرهنگــی  و هنــری 
صبــا گــزارش  داده، 
موسســه اوج، نزدیک  
به سپاه و مرکز آواهای 

انقاب اسامی)ماوا(، یک قطعه موسیقی با نام »منو 
بشناس« و با هم خوانی ۴۰ خواننده پاپ می سازند 
 WE ARE THE که »برداشــتی آزاد از ترانــه
WORD از مایکل  جکســون«، خواننده فقید و 
مشهور آمریکایی، است.  رضا صادقی، فرزاد فرزین، 
فریدون آسرایی، حجت اشرف زاده، گرشا رضایی، 
خشایار اعتمادی، پرواز همای، سینا شعبانخانی، 
روزبه نعمت الهی، گروه ســون، کاوه آفاق، حمید 
هیراد، حامد همایون، ســینا درخشنده، سامان 
جلیلی و... از خوانندگان ایــن اثر و بهروز صفاریان 

تنظیم کننده آن است.
    

۶۵ درصد سارقان استان تهران 
غیربومی هستند

اســتاندار تهــران 
گفت: در اســتان های 
کشــور ۸۵ درصــد 
سارقان بومی هستند، 
در حالی که در اســتان 

تهران ۶۵ درصد سارقان غیر بومی هستند که همین 
امر شناسایی سارقان را دشوار می کند. انوشیروان 
محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به اینکه تهران 
شرایط خاصی دارد، گفت: سرریز همه آسیب های 
اجتماعی کشــور را در تهران شــاهد هستیم، از 
آسیب های اجتماعی گرفته تا سرقت های خرد و 
کان که این مسائل وضعیت استان را تحت الشعاع 

قرار می دهند.
    

تقاضای فرجام خواهی  در پرونده 
پدر رومینا اشرفی

ابراهیــم نیکــدل 
مقدم، وکیل مدافع مادر 
رومینا اشــرفی گفت: 
پرونده قتــل رومینا در 
شعبه دو دادگاه کیفری 

یک استان گیان رســیدگی شــد و ما تقاضای 
فرجام خواهی کردیم. بحث افساد فی االرض را نیز 
مطرح کردیم که آن هم بــه دور از منطوق صریح 
مقررات است و بعید اســت که پدر رومینا را مفسد 
فی االرض بدانند. البته ما موافق اعدام نیستیم و به نظر 
من باید برای قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین می شد تا 
بتواند آثار مجازات اصلی مانند اقامت اجباری در یک 
محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل اقامت 

قبلی را تعیین کند.
    

 کمین مجرمان سایبری 
در حراج »جمعه سیاه«

کــز  مر ئیــس  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا نسبت به طراحی 
و فعالیت فروشگاه هایی از 

سوی مجرمان سایبری برای روز »جمعه سیاه« هشدار 
داد. سرهنگ علی محمد رجبی با بیان اینکه امسال 
نیز شاهد بلک فرایدی در آخرین جمعه ماه نوامبر برابر 
با ۷ آذر هستیم، با اشاره به اینکه ممکن است خیلی از 
کاالهای ارائه شــده به مشتریان کیفیت ادعا شده را 
نداشته باشد، نسبت به هدایت خریداران حراج بلک 

فرایدی به درگاه های بانکی فیشینگ هشدار داد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

آغاز هفته نخســت آذر ماه عاوه بر 
محدودیت های جــدی کرونا، دعوای 
جنجالی وزیر و معاونش را نیز به همراه 
داشت. خبر اســتعفای رضا ملک زاده، 
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزیر 
بهداشت، نه تنها حاوی موضوعات روز 
بود که مناقشــه ای قدیمی در وزارت 
بهداشــت و البته سیاستگذاران حوزه 

بهداشت و درمان را نیز در خود داشت.
گرچــه در جریــان ایــن خبــر 
ســعید نمکی وزیر بهداشــت؛ معاون 
مستعفی اش را متهم به ارائه اطاعات 
تحقیقاتی غلط به تیم تصمیم گیرنده 
مدیریت کرونا کرد. اما برخی معتقدند؛ 
ملک زاده، نه به دلیل این اشــتباهات 
که برای موضع گیری هایش علیه طب 
سنتی در تیررس خشــم و حذف قرار 

گرفته است.
معاون مستعفی تحقیقات و فناوری، 
هم البته در بیان دالیل استعفای خود 
در کنار»اظهارات غیرعلمی و ناشــی 
از شتابزدگی وزیر بهداشــت در مورد 
تولید واکسن ایرانی کرونا«، »عدم درک 
درست از تحقیق و پژوهش«، به ادعا های 
وزیر بهداشت و ســازمان غذا و دارو در 
خصوص موثر بودن دارو های گیاهی هم 
اشاره کرد تا بار دیگر این جدال قدیمی را 

به صدر خبرها بکشاند.
 ماجرای رونمایی 

از چهار داروی گیاهی
روز ۱۴ آبــان در حالی که کیانوش 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی 

ایران از صدور مجوز تولید چهار داروی 
گیاهی برای درمان کمکی کرونا  خبر داد 
که مسئوالن مختلف وزارت بهداشت 
پیش از ایــن بارهــا توصیه های طب 
ســنتی برای درمان کرونــا را مصداق 

کاهبرداری عنوان کرده بود.
حتی، ایرج حریرچــی، معاون کل 
وزارت بهداشــت، تنها یک روز پس از 
رونمایی از چهار داروی گیاهی جدید 
گفت: »روش اثبات دارو مشخص است؛ 
دارو اول بایــد در آزمایشــگاه ها، روی 
حیوانات و نمونه های شــبیه انسان و 
بعد انسان ثابت شــود. دولت سومالی 
که ادعای بسیاری در داروهای گیاهی 
و طب سنتی و بومی در این کشور مطرح 
اســت، اعام کرد داروهایی که برخی 
مدعی بوده در درمان کرونا موثر هستند 
ابتدا روی خودشــان تســت شده و در 
صورتی که بهبودی حاصل شــد برای 

درمان دیگران هم استفاده شود«.
او در ادامه گفت: »از آن جا که بیش 
از ۵۰ درصد مبتایان کرونا، بدون هیچ 
دارویی و ۸۰ درصد بیماران با عوارض 
جزیی بیماری بهبــود می یابند، حتی 
اگر به آنها شربت آلبالو هم بدهیم خوب 

می شوند.«
از سوی دیگر مسعود مردانی، عضو 
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
اخیرا طب سنتی را طب شیادی نامیده 
و گفته بود: »وقتی مکانیزم های ایجاد 
بیماری در کرونا هنوز برای همه محققین 
دنیا شناخته نشــده است، طب سنتی 
می خواهــد چه کاری انجــام دهد؟«. 
همچنین مینو محــرز، عضو دیگر این 
کمیته از افزایش تمایل به طب سنتی 
در شرایط کنونی انتقاد کرده بود. با این 

حال سعید نمکی از حامیان طب سنتی 
بوده و آنگونه که رضا ملک زاده در نامه اش 
توضیح داده، وزیر بهداشت تاش کرده 

طب سنتی را در طب مدرن ادغام کند.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در جلسه بررسی 
بهره مندی از ظرفیت های طب ایرانی 
برای درمان کرونا با بیان اینکه سخنان 
دیگران در تخریب طب ســنتی را به 
پای بنده نگذارید، گفته بود: »در ابتدای 
حضورم در وزارت بهداشت تأکید کردم 
که دانشجویان باید فرق طبیب و حکیم 
را بدانند و پزشکان کشور باید ابن سینا، 
رازی و... را بشناســند و مکلف هستیم 
برای شناساندن حکیمان ایرانی واحد 

درسی تصویب کنیم«.
او با اشــاره به حکم مدیر کل دفتر 
طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت 
گفته بود: »در این حکم بر لزوم تشکیل 
کمیته ای ملی با حضور صاحب نظران 
این حــوزه جهت احیــای جنبه های 
علمی طب ســنتی و ارائه راهکار های 
خردمندانــه در اســتفاده آن در نظام 
ســامت، تعریف واحد های آموزشی 
جهت آشنایی دانشجویان با مکتوبات 
بازمانده از دانشــمندان گذشته علوم 
پزشکی کشــور، تخصیص بودجه در 
دانشگاه های کشور جهت پژوهش در 
جنبه های مختلف طب سنتی کشور و 
آشتی بین اندیشمندان کشور و تفاهم و 
وفاق ملی در استفاده عالمانه و حکیمانه 

از این ابزار ارزشمند تأکید کرده ام«.
طب سنتی و مناقشه سیاسی

شــاید همین اظهارات متفاوت و 
گاهی متناقض نشــان می دهد، طب 
سنتی در ایران سال هاست که عاوه بر 

مناقشات درمانی به مناقشات سیاسی 
هم بدل شده باشد. در حالی که بسیاری 
از فعاالن آکادمیک حوزه بهداشــت و 
درمان، چندان طب ســنتی را جدی 
نمی گیرند، عاقه منــدان به گفتمان 
غرب ستیزی هر چه بیشتر از طب سنتی 

دفاع می کنند. 
شاهد این مدعا اظهارات اخیر صادق 
زیبا کام در توییتی است که روز گذشته 
منتشر کرد. او نوشــت: »برای برخی 
از مدافعان طب ســنتی موضوع بیش 
از آنکه طبابت باشــد ایدولوژی است. 
طب سنتی ابزاری شــده جهت غرب 
ستیزی. رویارویی با طب پاستور، دانش 
داروســازی غرب و نهایتا ادامه همان 
داستان بعض و کینه های کهنه تاریخی 
مرحوم احمد فردید، جال آل احمد، 
دکتر علی شــریعتی و .... به فرهنگ و 

تمدن غرب«.
 حمایت اصولگرایان از 

وزیر بهداشت و جریان طب سنتی
اما در جریان اخیر اســتعفای ملک 
زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، 
جریانی مشــخص به صورت تمام قد 

به دفاع از وزیر بهداشت برآمد. دفاعی 
که برخــی معتقدند نتیجــه حمایت 
وزیر بهداشــت از جریان طب سنتی 

بوده است.
منتقدان وزیر بهداشت می گویند 
جریان حامی نمکی که اصوال از هرگونه 
بازگشت به ســنت حمایت می کنند، 
دلیل اصلــی اختافات میــان وزیر و 
معاونش را طــب ســنتی می دانند. 
خبرگزاری تسنیم نیز که در این ماجرا در 
حمایت از سعید نمکی مطلب می نویسد، 
در یادداشــتی »تمسخر طب سنتی« 
را مورد اعتــراض قرار داده و نوشــت: 
»متاسفانه اخیراً جناب آقای ملک زاده 
به عنوان معاون وزیر بهداشت در پاسخ به 
درخواستی مبنی بر راه اندازی دوره های 
تکمیلی تخصصی طب ســنتی، با به 
تمسخر گرفتن دانش عظیم طب سنتی 
کشــورمان، موجبــات رنجش خاطر 
توده های گسترده مردمی عاقمند به 
طب سنتی کشــورمان و ایجاد تشتت 
بیشتر در وزارت بهداشتی شد که ملزم به 
حمایت همه جانبه از طب سنتی است!«

به گزارش رویداد۲۴ سعید ساداتی 
ســردبیر حبرگزاری آنا )خبرگزاری 
رسمی دانشگاه آزاد اسامی( به حمایت 
از نمکی برخاســته و »طب سنتی« را 
دلیل اصلی اختافــات میان نمکی با 
ملک زاده خوانده و گفته »گویا هرچه 
مقاله در این راستا به معاون تحقیقات 
می رســیده، بدون تحقیق رد می شده 

است!«
علی قلهکی دیگر فعــال توییتری 
اصولگرا مدعی شــده ملک زاده اساسا 
از سه شنبه هفته گذشــته عزل شده 
بوده و از این رو اســتعفا بعد از عزل الزم 
نیست و »بهتر است روغن ریخته را نذر 

امام زاده« نکند. 
از سوی دیگر چهره های اصاح طلب 
نیز بدون دفاع از ملک زاده خواســتار 
برکناری سعید نمکی شدند؛ از جمله 
عبداهلل رمضــان زاده کــه از روحانی 
خواســت محمدرضا ظفرقنــدی را 

جانشین سعید نمکی کند.
اما در واکنش به ایــن اظهارات، باز 
هم علی قلهکی فعال توییتری اصولگرا 
رســما روحانی را تهدید کرده و گفته 
»حســن روحانی می دانــد که چقدر 
بازی »عزل یا استعفاِی نمکی« برایش 
پُر هزینه اســت یا الزم است یادآوری 

کنیم؟« 
 آیا واقعا طب سنتی 
حریف کرونا می شود؟

اما جــدای این همــه جدال های 
سیاســی در شــرایطی کــه تصــور 
می کنیم اســتفاده از ماسک، محلول 
ضدعفونی کننده و عدم حضور در اماکن 

عمومی مهم ترین راهکارهای مبارزه با 
ابتا به کرونا است، پزشکان طب سنتی 
توصیه هایی دارند که معتقدند با عمل به 
آنها می توان به جنگ کرونا رفت و پیروز 

میدان شد.
دکتــر محمد ابراهیــم ابراهیمی؛ 
پزشک عمومی و کارشناس طب سنتی 
در این باره می گوید:» از نظر طب سنتی 
قوه مدبره بدن یا همان سیستم ایمنی 
در برابر ویروس هــا و بیماری ها حالت 
خودمراقبتــی دارد و به جنگ ویروس 
می رود. اما در صورت ضعیف بودن قوه 
مدبره، بدن نمی تواند در برابر ویروس ها 
لشگرکشی و مقاومت کند. این موضوع 
در خصوص بیمــاری کرونا کاما قابل 

بحث است«.
او می گویــد:» در شــرایط کنونی 
نمی توان به صورت مطلق در خصوص 
ویروس کرونا صحبــت کرد. اما به طور 
کلی ما چهار نوع مزاج یا طبع داریم. دم، 
صفرا، سودا، بلغم. دموی ها و صفراوی ها 
گرم مزاج هستند و بلغمی ها و سودایی ها 
سردمزاج. نکته اینجاست که افراد گرم 
مزاج،سیســتم ایمنی بدنشان قوی تر 
است. سرد مزاج ها سیستم ایمنی بدنی 
ضعیف تری دارند. اما اینطور نیست که 
گرم مزاج ها اصا مبتا به کرونا نشوند.

چنین ادعایی درســت نیست.چون 
ممکن است فردی با مزاج گرم به دلیل 
درگیر بودن با بیماری زمینه ای یا غلبه 
اخاط سرد در بدن به کرونا مبتا شود. 
البته توجه داشته باشید که بدن افراد 
گرم مزاج در مقابله با این ویروس قوی تر 
عمل می کند و اگر هم به آن مبتا شوند 
عائم بیماری در آنها سبک تر است اما 
عائم کرونا در افراد با مزاج سرد شدیدتر 
و بیماری در آنها خطرناک تر اســت.به 
همین دلیل بیشتر فوت شدگان در اثر 
کرونا سالمند هستند. مزاج سالمندان 
رو به ســردی می رود و سیستم ایمنی 

بدنشان ضعیف است«.

پرسشی که پس از استعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفت؛

جدال طب سنتی و مدرن؛ علمی یا ایدئولوژیک؟

خبر

در حالی که دیروز سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۴۷۵ 
نفر در کشور بر اثر ابتا به کرونا خبر داد که علیرضا زالی، رئیس 
ستاد فرماندهی مقابله با کرونا، گفت: یافته های ترافیکی شهر و 
صحنه های میدانی حاکی از آن است که هنوز ریتم مورد لزوم و 
مطلوب ما در کنترل اپیدمی در شهر تهران حاصل نشده است.

وی گفت: طبیعتاً آثار این محدودیت ها اگر موفق، موثر و 
کارا باشد؛ در حوزه مرگ و میر بین یک ماه تا ۴۰ روز دیگر و در 
زمینه کاهش سیر بیماری حداقل تا سه هفته دیگر مشخص 
می شود. تنها موردی که ممکن است اثر بخشی آن زودتر دیده 
شود در مراجعات سرپایی حوزه بهداشت و درمان خواهد بود 
که آن هم بین ۱۴ تا ۱۵ روز دیگر دیده می شود و دلیل آن نیز 

دوران نهفتگی این بیماری است.
دکتر زالی با بیان اینکه طــرح محدودیت های دو هفته ای 
طبیعتاً یک طرح با محدودیت ســازی نسبی تلقی می شود، 
گفت: طبیعتاً این طرح به عنوان الک دان محسوب نمی شود 
و تفاوت های متعددی با آن دارد، در الک دان تعطیلی مطلق 
شهر و عدم فعالیت اداره ها و دفاتر و سیستم حمل و نقل عمومی 
مدنظر است، بنابراین طرح فعلی محدودیت های دو هفته ای در 
تهران نباید با الک دان اشتباه گرفته شود. دکتر زالی ادامه داد: 
همانگونه که بارها از سوی وزیر کشور، وزیر بهداشت و سخنگوی 
ستاد ملی به صراحت تاکید شده، این محدودیت در تهران هم 

شامل بخش دولتی، هم دستگاه های عمومی غیردولتی و هم 
دستگاه های خصوصی می شود و همه شهروندانی که از عدم 
اجرای این طرح شــکایت دارند می توانند در شهرستان های 
استان تهران مستقیما به فرمانداری شهرستان و در تهران به 
فرمانداری اســتان تهران و یابه دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی به عنوان ســتاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران 

اعام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ مورد شکایت 
در این رابطه واصل شده، گفت: همه این شکایات به استانداری 
و فرمانداری ارسال شده و در حال پیگیری است. زالی با تاکید 
بر اینکه به هرحال این اباغیه یک سومی باید به صورت کامل 
اجرا شود و هیچ عذری پذیرفته نیست، عنوان کرد: در مواردی 
که دستگاه دولتی یا خصوصی یا عمومی غیردولتی خواستار 
افزایش ظرفیتی بالغ بر این باشد باید درخواست خود را با دالیل 
توجیهی به استانداری یاد ســتاد کرونا تهران ارسال کند؛ در 
غیر این صورت از نظر ما عدم اجرای این اباغیه موجه نیست و 

تخلف محسوب می شود.
وزیر کشور: روند اجرای محدودیت ها مناسب بود

همچنین دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: 
طرح محدودیت های هوشمند کرونایی در کنار ۶ طرح دیگر 
به طور یکپارچه از روز شنبه در کشور اجرایی شده است. مقرر 

شده است تا روزانه صد هزار تست کرونا انجام شود و افراد مبتا 
به کرونا در سریع ترین زمان ممکن شناسایی شوند.

وی افزود: مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا تشــکیل شــده اســت و به موازات آن در 
همه شهرستان ها هم چنین ستادی تشکیل شده است. 
اجرای این طرح ها ضرورت دارد تا در لحظه بخواهیم در 
شهرستان یا در استانی هماهنگی های الزم را انجام دهیم 
و تشکیل این ستاد می تواند به سرعت عمل ما اضافه کند. 
 از سوی دیگر در این مراکز قصد داریم به ابهامات و سواالت

 پاسخ دهیم.
او بر خاف زالی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته روند اجرای 
محدودیت ها مناســب بوده به ویژه مردم رعایت کرده اند 
همچنین صاحبان مشــاغل همکاری خوبی داشــته اند. 
بحث هماهنگی و انسجام در اعام موارد محدودیت ها باید 
یکپارچه باشد، چه در شهرستان ها و چه در استان ها باید 
مسئوالن حرف واحد بزنند چرا که حرف متفاوت مردم را 
دچار ابهام و تردید می کند. از همین تریبون به مسئوالن در 
شهرستان ها توصیه می کنم از زدن حرف هایی که موجب 

تردید و ابهام می شود پرهیز کنند.
وی ادامه داد: بنا نداریم کــه اصل را بر جریمه بگذاریم 
اما طی نظارت هایی کــه انجام می دهیم اگر الزم باشــد 

متخلفین را حتما اعمال قانون می کنیم، اگر اعمال قانون 
به موقع و سریع انجام شود مؤثر است و قدرت بازدارندگی 
باالیی دارد. به طور مثال خودرویی که از ۹ شب به بعد تردد 
می کند باید بافاصله ضمن جریمه بــرای راننده پیامک 
جریمه هم ارسال شــود. در طرح اجرای محدودیت تردد 
از ساعت ۲۱ شــب به هیچ وجه ما با مردم مواجه نیستیم، 
جریمه ها از طریق دوربین ها ثبت می شــود و یا توســط 
افرادی که در میادین اصلی شــهر ایســتاده اند. البته این 
افراد فقط پاک ها را یادداشــت می کنند و به هیچ وجه با 
راننده ها وارد بحث و صحبت نمی شوند. فقط قسمت هایی 
که مربوط بــه تأمین کاالهــای ضروری افراد اســت در 
فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای باید باز باشــند و اجازه 
فعالیت دادن به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به معنای 
فعالیت تمامی قسمت های فروشگاه نیست، چرا که فعالیت 

چنین مراکزی منجر به ایجاد تجمع می شود.

مسئوالن پاسخ می دهند؛

محدودیت های جدید موجب کاهش ترددها شده است؟

روز ۱۴ آبان در حالی 
که کیانوش جهانپور، 

سخنگوی سازمان غذا 
و داروی ایران از صدور 

مجوز تولید چهار داروی 
گیاهی برای درمان 

کمکی کرونا  خبر داد که 
مسئوالن مختلف وزارت 

بهداشت پیش از این بارها 
توصیه های طب سنتی 

برای درمان کرونا را مصداق 
کالهبرداری عنوان کرده 

بود

پس از  استعفای ملک زاده، 
معاون تحقیقات وزارت 

بهداشت، جریانی مشخص 
به صورت تمام قد به دفاع 

از وزیر بهداشت برآمد. 
دفاعی که برخی معتقدند 

نتیجه حمایت وزیر 
بهداشت از جریان طب 

سنتی بوده است
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