2

روزنامهصبحايران

یکشنبه  23آبان  8 1400ربیعالثانی  14 1443نوامبر 2021

اخبار
طی نامهای به مجلس انجام شد؛

حمایت  ۴وزیر اسبق آموزش و
پرورش از فیاضی

برخی از وزرای سابق آموزشوپرورش در
نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسالمی از
مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
حمایت کردند .حسین مظفر ،علی احمدی،
سید محمد بطحائی ،و محمود فرشیدی وزرای
سابق آموزش و پرورش در نامهای به نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در حمایت از وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش نوشتند:
«حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و سپاس از تالشهای دلسوزانه
نمایندگان گرانقدر با توجه به آنکه آقای
دکتر مسعود فیاضی بهعنوان نامزد وزارت
آموزشوپرورش توسط رئیسجمهور محترم
معرفی شدهاست احتراماً معروض میداریم که
بهنظر اینجانبان دکتر فیاضی شخصیتی فاضل
و از رویشهای انقالب میباشد که در عرصههای
گوناگون نهاد تعلیموتربیت از صف تا ستاد و از
مدارس تا وزارتخانه حضور داشته و کسب تجربه
کردهاست و با دغدغههای بهحق معیشتی و منزلتی
جامعه فرهیخته فرهنگیان آشناست و رفع این
دغدغهها و نیز تحقق سند تحول بنیادین را با
روحیهای تحولخواه و جوانگرا محور برنامههای
خود قرار دادهاست همچنین با توجه به مشکالت
متراکم مدارس و آموزشوپرورش از کمبود معلم
و کتابهای درسی گرفته تا نابسامانیهای آموزش
حضوری و مجازی و تأخیر طوالنی در عدم پرداخت
حقالتدریسها و رتبهبندی و بودجه سال آینده و
نظایر آن ضروری بهنظر میرسد که هرچه سریعتر
وزیر آموزشوپرورش منصوب گردد تا بتواند با
حمایت و هدایت نمایندگان دردمند و دولت
محترم برای کاهش مشکالت چارهاندیشی نماید لذا
بهعنوان معلمانی که سالها توفیق خدمتگزاری
در این وزارتخانه را داشتهایم متواضعانه از
نمایندگان محترم درخواست داریم که در صورت
صالحدید و پساز ارزیابی توانمندیها و برنامههای
دکتر فیاضی به ایشان فرصت بدهید تا در سمت
وزیر آموزشوپرورش با مدیریتی جهادی ایفای
مسئولیت نماید».

کمرئی :آموزش صرفا مجازی مدارس
تخلف است

سخنگوی آموزش و پرورش گفت :با توجه
به بازگشایی دبیرستان ها ،امتحانات نیمسال
اول دانش آموزان متوسطه اول و دوم در همه
پایهها ،حضوری برگزار خواهد شد .علیرضا کمرئی
گفت :آموزش صرفاً مجازی مدارس تخلف است.
امتحانات دروس مهارتی هنرستانها که از ابتدای
مهر بازگشایی شده اند نیز حضوری انجام میشود
و امتحانات دانش آموزان مقطع ابتدایی به دلیل
توصیفی بودن نمرات این دسته از دانش آموزان
به تشخیص معلم و مدرسه انجام خواهد شد .وی
تاکید کرد :مدیران مدارس موظفند نحوه تشکیل
کالسهای حضوری و مجازی را با دریافت مجوز
بازگشایی از ادارات آموزش و پرورش به خانوادهها
اعالم کنند و طبق برنامه هفتگی کالسها را
تشکیل دهند .کمرئی خاطرنشان کرد :مدارس
مجاز به ادامه برگزاری کالسها فقط به صورت
مجازی نیستند و در مدارس پرجمعیت برای
رعایت شیوه نامههای بهداشتی ،کالسها به
دو یا سه کالس تقسیم خواهند شد و بخشی از
آموزشها حتماً باید حضوری انجام شود که برنامه
ریزی آن بر عهده مدرسه است .وی تصریح کرد:
دانش آموزان موظفند طبق برنامه اعالم شده از
طرف مدرسه در کالسهایی که حضوری پیش
بینی شده است شرکت کنند و در کنار آن از
آموزشهای مجازی و تلویزیونی نیز بهره ببرند.
کمرئی افزود :کالسهای حضوری دانش آموزان
پایه اول ابتدایی و هنرستانها از اول مهر آغاز شده
است ،دبیرستانیهای دوره دوم نیز از  ۱۵آبان در
کالسها حاضر شدند و کالسهای حضوری سایر
پایهها نیز از اول آذر آغاز خواهد شد.
نصیری خبر داد:

نیاز اورژانس به  ۱۰۰قطعه زمین برای
احداث پایگاه خدماتی

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران از نیاز اورژانس برای احداث پایگاههای
مناسب خدمات اورژانس (در حدود  ۱۰۰قطعه
زمین  ۲۰۰متری) در سطح شهر تهران خبر
داد .علی نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و
مدیریت بحران شهر تهران از نشست هماهنگی و
بررسی زمینههای همکاری سازمان مدیریت بحران
شهر تهران و سازمان اورژانس کشور خبر داد .وی
تصریح کرد :در نشست با جعفر میعادفر رئیس
سازمان اورژانس کشور در خصوص موضوعاتی از
قبیل بیمارستانهای فرسوده تهران ،مشکل تعدد
شمارههای تماس اضطراری و مدیریت غیرمتمرکز،
نیاز سازمان اورژانس به ظرفیتهای موجود در پارک
والیت و توسعه امداد هوایی ،مشکالت مربوط به فضا
و امکانات پایگاههای سازمان اورژانس ،موضوع آب
اضطراری شهر تهران و ظرفیتهایی که میتوان در
این راستا در بیمارستانها به وجود آورد و تیمهای
درمان اضطراری گفت و گو و تبادل نظر شد .وی
افزود :در این نشست مقرر شد مباحثی از جمله اهدا
زمین توسط شهرداری تهران به سازمان اورژانس
جهت احداث پایگاههای مناسب خدمات اورژانس
(در حدود  ۱۰۰قطعه زمین  ۲۰۰متری) در سطح
شهر تهران ،تخصیص فضا و امکانات بیشتر در پارک
والیت به سازمان اورژانس جهت برنامه ریزی پاسخ
در زمان بحران ،همچون فضای برپایی بیمارستانهای
صحرایی و امکانات پشتیبانی و عملیاتی امداد هوایی
جهت طرح و تصویب در شورای اسالمی شهر تهران
مطرح شود .نصیری عنوان کرد :همچنین احداث ۵
بیمارستان مقاوم برای زمان بحران با بخشهای ویژه
تروما ،احداث مخازن آب اضطراری در بیمارستانهای
سطح شهر تهران (بویژه بیمارستانهای نظامی) ،راه
اندازی مجدد طرح تیمهای درمان اضطراری ویژه
بالیا بر اساس الگوهای بین المللی در راستای اجرای
طرح ملی ایسناراگ از دیگر موضوعات مورد توافق
جهت طرح در شورای اسالمی شهر در این نشست
مطرح شد.
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وزیر علوم برای هرچه سریعتر خواستار شد:

ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم

وزیر علوم با تاکید بر ضرورت ادغام آموزش
پزشکی و رشته های علوم پایه وزارت بهداشت
در وزارت علوم گفت :با این ادغام ر چه زودتر
دانشگاههای دو وزارتخانه بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و علوم با هم ادغام شوند ،جلوی
ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.
دکتر زلفیگل در جلسه  ۱۵۵شورای ستاد
راهبری نقشه جامع علمی کشور ،اظهار کرد :شورای
عالی انقالب فرهنگی اصل تاسیس و کارکردش این
است که فراتر از تعارض منافع و مسائل سیاسی باید
موضوعات را پیگیری بکند .در اینراستا هر چه زودتر
آموزش دو وزارتخانه بهداشت و علوم با هم ادغام
شوند ،جلوی ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.
وزیر علوم ادامه داد :بحث سالمت ،تنها به
جسم انسان برنمیگردد بلکه سالمت روحی هم
مدنظر است .همچنین سالمت جسمی فقط در
حوزه پزشکی نیست بلکه تغذیه هم در این مقوله
جای دارد بنابراین با فاکتور تغذیه ،دانش کشاورزی،
دامپزشکی هم در سالمت انسان نقش دارد.

وی ضمن بیان اهمیت تجهیزات و تکنولوژی
در بحث سالمت تصریح کرد :با این پیش زمینه
رشتههای مهندسی را از رشتههای پزشکی

نمیتوان جدا کرد .همچنین اگر بحث سالمت
روح را لحاظ کنیم ،سالمت روحی دیگر در مقوله
پزشکی نمیگنجد بلکه به رشته های علوم انسانی،

رشته روانشناسی و علوم دینی برمیگردد .درواقع
شخصیت علمی باید متوازن باشد .شخصیت را مثل
جورچینی در نظر بگیرید که اگر تکههای آن را از
جدا کنید ،شالودهی آن از حالت متوازن میافتد.
تحقیقات بین رشتهای ،چند رشتهای همگی کنار
گذاشته شده است؛ حال چه زمانی این گسستگی
اصالح خواهد شد! مگر میتوان رشته داروسازی را
از شیمی و داروسازی را از بیوشیمی جدا کرد! مگر
میتوان رشته انگل شناسی پزشکی را از دامپزشکی
و کشاورزی جدا کرد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقالب
فرهنگی؛ وزیر علوم گفت :اگر دانشگاههای وزارت
بهداشت و وزارت علوم در کنار هم قرار بگیرند ،رتبه
بندی دانشگاههای ایران در ابعاد بین المللی فرق
خواهد کرد .درخصوص بخش ظرفیتهای پزشکی؛
یک استاندارد جهانی نسبت پزشک عمومی با
جمعیت وجود دارد .اگر طبق آمار جهانی ،ایران
از استانداردها جهانی در سرانه پزشکی عقب است
باید در عمل به این میزان دست یابد.

وزیر کشور:

وزیر کشور :یک میلیون نفر در البرز حاشیهنشین هستند

البرز وزیر کشور به حاشیه نشینی یک میلیون نفری در استان
البرز اشاره کرد و گفت :این میزان حاشیه نشینی عدد قابل توجهی برای
یک استان چهار میلیون نفری است که یک چهارم جمعیت آن حاشیه
نشین باشند.
احمد وحیدی در سفر به البرز که برای تودیع و معارفه استانداران
این استان انجام شد ،در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام
جمعه کرج  ،ضمن تبریک میالد امام حسن عسکری (ع) ،افزود :امروز به
منظور معرفی «مجتبی عبداللهی» و تکریم «عزیزاله شهبازی» که در
استان زحمات زیادی کشیدند ،در استان شهیدپرور البرز حضور یافتیم.
وی در تشریح توانمندی استاندار جدید البرز که پیش از این
مسوولیتهایی در تهران را عهده دار بوده است با بیان اینکه کمتر کار
مهمی در تهران صورت گرفته که استاندار جدید البرز (مجتبی عبداللهی)
در آن سهیم نبوده و نقش تعیین کنندهای نداشته باشد ،اظهار کرد :ایشان
نقش تعیین کننده ای در بسیاری از کارها و اتفاقات بزرگ تهران داشت.
وی در بخش دیگری به اهمیت استان البرز اشاره کرد و گفت :استان
البرز از اهمیت وافری در کشور از لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی که
در مسیر  ۱۰تا  ۱۱استان بوده و هم حجم مهاجرت زیادی که دارد،
برخوردار است ،به طوری که ساالنه  ۱۰۰هزار نفر جمعیت به این استان
اضافه میشود.
وحیدی بیان کرد :بایستی ظرفیت استان برای پذیرش چنین
مهاجرانی تبیین شود ،ضمن اینکه باید تالش کنیم این مهاجرتها کمتر
صورت بگیرد تا مردم البرز دچار مشکل و مضیقه نباشند ،ولی به هر حال
بخشی از این مهاجرت ها اجتناب ناپذیر است که بایستی برای آن ظرفیت
الزم پیش بینی و آمادگی الزم کسب شود.
وی همچنین به حاشیه نشینی یک میلیون نفری در استان البرز
اشاره کرد و افزود :این میزان حاشیه نشینی عدد قابل توجهی برای یک
استان چهار میلیون نفری است که یک چهارم جمعیت آن حاشیه نشین
باشند.
وزیر کشور به وضعیت صنایع البرز هم اشاره و تصریح کرد :در این
بخش نیز اقدامات خوبی صورت گرفته به طوری که بنا بر گزارشها ۱۲
هزار میلیارد تومان جلب سرمایه داشتند ولی بازهم باید توسعه یابد.
وی اظهار امیدواری کرد که کارهای استان البرز به لحاظ اهمیتی
که دارد به خوبی جلو برود چرا که همجواری با تهران را داشته و اهمیت
ویژه آن در باری است که از تهران می پذیرد و هم باری است که بر تهران
می تواند داشته باشد و بایستی توجه بیش از پیش به این استان شود.
وحیدی در پایان برای استاندار جدید البرز در زیر بار و حجم سنگین
فعالیت ها و وظایف در استان آرزوی موفقیت کرد.
ایران جزو کشورهای برتر در واکسیناسیون کرونا

وحیدی در ادامه سفر یک روزه خود به البرز در مراسم تودیع و
معارفه استاندار البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار
شد ،با بیان اینکه اگر لحظهای غفلت و توقف کنیم مانند برکه آب دچار
گنداب میشویم ،گفت :برخی به اشتباه فکر کردند انقالب ما هم تبدیل به
یک نهاد ثابت و یک نظام بروکراسی میشود و از حرکت میایستد و یک

سری نهادهای بروکراتیک هستند که کشور را اداره میکنند ،گفت :خط
مشی امام و رهبر با کسانی که اینگونه فکر میکنند این است که حرکت
ما به سمت اهداف الهی مستمر است و توقفی هم ندارد.
وزیر کشور افزود :امروز بعد از  ۴۲سال انقالب ما همچنان در حال
شکوفاتر شدن و پیش رفتن است و این رمز بقای انقالب است .انقالبی
بودند یعنی خود را در مسیر تحول الهی قرار دادن و متکی بر آرمانهای
اسالمی و در بستر جامعه مومن ،متعهد ،شهید پرور ایران بزرگ حرکت
کردن.
وحیدی با بیان اینکه این استان مسائل مهمی دارد گفت :البرز
استانی استراتژیک و مهم است که در مسیر  ۱۴استان دیگر قرار دارد و بار
مهمی از مرکز سیاسی کشور را به دوش میکشد .ساالنه نزدیک به ۱۰۰
هزار مهاجر از  ۲۹استان به البرز میآیند.
وزیر کشور افزود :مهاجرت از روستا به شهر ،از شهرهای کوچک به
بزرگ و از کالنشهرها به مرکز خیلی مطلوب نیست بنابراین باید مهاجرت
معکوس را در دستور کار قرار دهیم .روستاهای ما مولد هستند ولی وقتی
که جمعت از روستا به شهر میآید متأسفانه حاشیه نشینی اتفاق میافتد
و تولید از دست میرود.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه البرز ظرفیتهای مهمی دارد که
باید مورد توجه و استفاده قرار گیرد ،گفت :وجود  ۳۵۰۰واحد صنعتی و
 ۱۵۰برند ملی و بینالمللی در البرز باعث شده بخش زیادی از صادرات
کشور از مبدأ این استان بگیرد .البرز هم دارای سرمایه انسانی هم صنایع
مختلف و دانشگاههای معتبر است و امکان استفاده از نخبگان در این
استان به خوبی وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مسائل استان مشکل آب است،
گفت :وجود  ۱۲هزار حلقه چاه غیرمجاز و فرونشست زمین از تبعات این
مساله است که یکی از چارههای آن استفاده از پساب و مسدود کردن
چاههای غیرمجاز و توسعه کشت گلخانهای است.
وحیدی با بیان اینکه تراکم جمعیت البرز  ۱۱برابر تراکم متوسط
کشور است ولی با مدیریت خوب استان مشکالت هم کنترل شده است،
گفت :البرز یک نمونه بسیار عالی از همزیستی همه استانهای کشور است
به همین دلیل دشمن تالش میکند و بسیار هم بر روی این استان برای
ایجاد حاشیه سرمایهگذاری کرده است اما با مدیریت قوی و هماهنگی
دستگاهها تالشهای آنها ناکام خواهد ماند و نخواهند توانستن دغدغه
امنیتی ایجاد کنند.
وی ضمن قدردانی از تالشهای استاندار سابق البرز گفت :استاندار
پیشین البرز بسیار صادقانه تالش کردند و گزارشی که داده شد نشان
میدهد که با اخالص کار کردند .امروز کار بر عهده آقای عبدالهی قرار
گرفته که جهادگر پرتالش و پرافتخار در صحنه سازندگی بودهاند و کار
مهمی در تهران انجام نشده جز اینکه رد پایی از دکتر عبدالهی در آن باشد
و امروز هم در خدمت مردم شریف البرز هستند.
وزیر کشور در ادامه به تالشهای دشمن برای فشار بر مردم از طریق
تحریم اشاره کرده و گفت :دشمن در رسیدن به هدف خود با تحریم
موفق نبود و البته نتیجه آن فشارها باعث شد مردم انقالبیتر و استوار تر

از چند سال پیش به میدان بیایند به نتیجه آن رأی به آیت اهلل رئیسی بود.
وی افزود :در موضوع بنزین هم مردم بسیار صبورانه برخورد کردند
و دشمن نتوانست به هدف خود برسد .این نشان میدهد مردم دولت را از
خود میدانند؛ دولت هم خود را خادم مردم میداند .مالک تشخیص اینکه
کسی در جایی باشد یا نباشد به درد مردم خوردن است یعنی در خدمت
نیازها ،مطالبات و خواستهها و آرمانهای آنان باشد .
وزیر کشور با بیان اینکه همه با هم باید حرکت کنیم و هیچ چیزی
نباید ما را دچار هراس کند ،گفت :هیچ چیزی جز کم کاری و انقالبی
حرکت نکردن و کم توجهی به فرمایشات رهبر معظم انقالب برای هراس
وجود ندارد.
وی ادامه داد :کسانی که دیروز همه چیز کشور را به رفع تحریم
وصل میکردند حاال بعد از گذشت دو ماه و اندی از این دولت میگویند
چرا همه مسائل حل نشده است شما که تا چند ماه پیش رفع همه
مشکالت را به رفع تحریمها گره زده بودید.
وی با بیان اینکه موضوع کرونا تحت کنترل است ،گفت :ایران در
بحث کرونا امروز جزو برترین کشورها در دنیا به لحاظ تزریق واکسن است.
البته نگران پیک ششم هستیم و باید مواظبت کنیم و فکر نکنیم همه چیز
عادی شده است بنابراین باید حساس باشیم.
وزیر کشور گفت :در بحث تنظیم بازار قیمت اقالمی چون سیمان
و فوالد یک چهارم شد؛ در برخی کاالهای دیگر مانند ارزاق عمومی هم
مردم انتظار دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مسائل مهم ما بهره وری در اقتصاد
است ،افزود :ما دو میلیون میلیارد تومان یارانه پنهان میدهیم.وزیر کشور
در ادامه با اشاره به اهمیت آمایش سرزمینی و با بیان اینکه هر استان
الگوی خاص پیشرفت خود را باید داشته باشد ،گفت :استانداران ما با
اختیارات بیشتر کار خواهند کرد ،براساس سند پیشرفتی که با استانداران
به نتیجه خواهیم رساند استانداران میدان داران صحنه هر استانی برای
پیشبرد امور هستند و سازمان برنامه و بودجه بر همین اساس برای ۱۴۰۱
برنامه طراحی کند .وی ادامه داد :یکی از مسائل مهم آسیبهای اجتماعی
است در یکی دو روز گذشته خدمت ریاست جمهوری شورای اجتماعی را
داشتیم یکی از مسائل که استاندار محترم حتما در دستور کار قرار میدهد
آسیب های اجتماعی است.

تجارت چراغ خاموش «اهدای تخمک»؛ معاملهای برای فروش «مادری»
«بانوان زیر  ۳۰سال ،با اهدای
تخمک ۴ ،میلیون دریافت کنید» جمله
نوشته شده روی برگ ه شیشه ایستگاه
اتوبوس است؛ اگرچه نرخ تعیین شده در
آن بسیار پایین است و با جستوجو در
فضای مجازی میتوان نرخ چند برابری
نیز برای آن پیدا کرد ،اما هر زن جوانی
با عبور از کنار ایستگاه اتوبوس ،نگاهی
به آن انداخته و شاید در ذهن خود نیز
به معامله پنهانی در این باره فکر کند.
از آنجا که زیر سایه نبود قوانین
شفاف و نظارت قوی بر هر فرآیندی،
امکان سوءاستفاده و ایجاد واسطههایی
برای داللی فراهم میشود؛ مدتهاست
فرآیند اهدای تخمک نیز که تصور
میشد با اهداف «دگردوستانه» انجام
میشود ،تبدیل به تجارتی چراغ خاموش
برای زنانی شده که اینگونه تامین معاش
میکنند و بعضا در تبلیغات آن نیز از
این عرصه رها شده تجاری ،به عنوان
«فرصت شغلی» برای زنان جوان یاد
میشود.
اشتراک حس مادری و فراهم
کردن شرایط مادر شدن برای هم نوع
خود ،رفتاری شایسته تقدیر است که
انتظار میرود با اهداف «دگر دوستانه»
نیز انجام شود؛ در این میان اما به گفته
کارشناسان در سایه خالء قوانین و
سکوت مراکز درمانی که واقف به این
امر هستند ،پای سودجویان و دالالن به
این عرصه باز شده است و با تبلیغاتی
که برای آن انجام میدهند ،سعی در
ترغیب زنان برای انجام این کار دارند.
گویا فقر اینبار از چهره و روی زنانه
خود وارد عرصه شده و زنان جوان ۱۸
تا  ۳۵ساله که مطابق با آمار همواره
نرخ بیکاری بیشتری را نسبت به مردان
تجربه کردهاند وارد این چرخه شده و

در معاملهای پنهانی امکان مادری را
در ازای چهار تا هشت میلیون و بعضا
ارقامی بیشتر به اشتراک میگذارند.
آنچه در این میان نگران کننده
است ،تغییر فرآیند دگر دوستانه اهدای
تخمک به فرآیند تجاری و ترغیب
زنان برای پیوستن به این عرصه به
ظاهر شغلی است که تا زمانی که
پای نظارت قوی قانون به میان نیاید،
امیدی به اصالح آن نیست .از طرفی
با وضع قوانینی برای ترغیب جوانان به
فرزندآوری و اعطای مشوقهای مختلف
از جمله مشوقهای مالی برای این امر،
بیم از آن میرود که این عرصه داللی
نیز قوت گیرد؛ کما اینکه با چرخی
در فضای مجازی میتوان متوجه شد
که این فرآیند داللی تنها به «اهدای
تخمک» معطوف نشده و در اهدای
«جنین» و «رحم اجارهای» نیز رد
پایش دیده میشود.
دکتر سیمین کاظمی ،جامعه
شناس حوزه زنان و پزشک در این
باره با بیان اینکه اهدای تخمک در
حال حاضر کام ً
ال تجاری شده و بازاری
پیرامون آن شکل گرفته است که واسطه

ها در آن نقش فعال دارند و از ق َِبل آن
سود میبرند ،به ایسنا گفت :واسطهگری
و داللی برای اهدای عضو یک امر شایع
است که به اهدای تخمک نیز تسری
پیدا کرده است .اهدای تخمک یک
عرصه رها شده و بدون ضوابط قانونی
است که راه را برای فرصت طلبی و
سودجویی عده ای از دالالن و واسطه
های اطراف مراکز درمانی باز کرده است.
به نظر می رسد برخی مراکز درمان
ناباروری از فرآیند نحوه پیدا کردن
اهدای تخمک مطلع هستند ،اما عم ً
ال
سکوت کرده اند ،چون منافع آنها ظاهرا
در این سکوت و فقدان شفافیت بیشتر
تأمین می شود.
این جامعه شناس ،ادامه داد :در
حال حاضر تبلیغات پیرامون اهدای
تخمک زیاد است و حتی ازسوی
برخی سودجویان به عنوان «فرصت
شغلی» نیز یاد می شود  .متاسفانه
گسترش فقر و بیکاری گسترده زنان
و بدتر شدن وضعیت اقتصادی موجب
افزایش تعداد زنانی شده است که
مجبورند برای تأمین معاش به این
موضوعات متوسل شوند ،بدون اینکه

تحت حمایت قانون و جامعه قرار
گیرند.
عضو گروه جامعه شناسی پزشکی
و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران
با بیان اینکه اطالعات اهداکنندگان و
گیرندگان تخمک به صورت محرمانه
است و خصوصاً گیرندگان برای
جلوگیری از ادعاهای بعدی ترجیح
می دهند ،هویت دو طرف مخفی باشد،
تصریح کرد :تاجایی که اطالع دارم برای
اهدای تخمک ضوابط قانونی وجود
ندارد ولی برای اهدای جنین قانونی
تصویب شده است که آن هم ناظر به
نگرانی های شرعی در مورد تولید جنین
و ویژگی ها و تکالیف زوج های گیرنده
جنین است .در مراکز درمان ناباروری
اهدای تخمک به عنوان یک روش
درمان ناباروری زنانی که در تخمک
گذاری مشکل دارند پیشنهاد می شود
ولی قانون در مورد اهدا کننده تخمک،
سکوت کرده است و حتی در زمره
اهدای عضو از انسان زنده قرار نمی
گیرد .هر چند که قانون به طور کلی
درباره اهدای عضو از انسان زنده نیز ک ً
ال
سکوت کرده است .تقریباً می توان گفت
که همانند اهدای خون انتظار می رود
که اهدای تخمک نیز بر اساس انگیزه
های دگردوستانه انجام شود ،در حالیکه
واقعیت با این انتظار متفاوت است.
این پژوهشگر مرکز تحقیقات
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،در پاسخ
به این سوال که آیا نرخ اهدا تخمک
برای زنان دارای ویژگیهای ظاهری
خاص نظیر چشمان رنگی بیشتر هم
هست؟ ،گفت :وقتی اهدای تخمک
تحت مناسبات تجاری و بازار انجام شود
و بدن انسان و اعضا و اجزایش به کاال

تبدیل می شوند و از سوی دیگر در یک
طرف این فرآیند فروشنده و طرف دیگر
خریدار قرار دارد ،دور از انتظار نیست
که خریدار برای کاالیی که خریداری
می کند ،ویژگی هایی را نیز تعیین
کند چراکه خانوادهای که قرار است یک
بچه را با روش های پزشکی و پرداخت
پول تولید کند ،این حق انتخاب را
برای خود محفوظ می داند که محصول
تولید شده ،زیبا هم باشد و نیمی از این
زیبایی قرار است از طرف تخمک تعیین
شود .در جامعه هم زیبایی به یک ارزش
مهم تبدیل شده است چنانکه والدین از
قبل از تولد فرزند برای زیبا شدن او به
انحای مختلف تالش می کنند ،تأکید بر
زیبا بودن اهدای کننده تخمک بخشی
از این تالش است.
به گفته این پزشک ،اگرچه اهدای
تخمک از نظر پزشکی بیخطر است اما
هر فرآیند غیرشفاف می تواند تبعات و
پیامدهایی برای افرادی که درگیر آن
میشوند داشته باشد.
کاظمی در پایان سخنان خود
با تاکید بر لزوم نظارت قوی بر
پدیده مذکور و شفافیت قانون در
این زمینه ،افزود :مقابله با این امر
وقتی ممکن است که اهدای تخمک
و رحم جایگزین به عنوان اهدای عضو
از انسان زنده در نظر گرفته شوند و
قوانینی برای آنها در نظر گرفته شود.
قوانینی که تضمین کننده آن باشد
که اهداکننده فقط با انگیزههای
دگردوستانه دست به چنین کاری می
زند و نه زیر فشار مالی و در شرایط
تنگدستی ،چنین شکلی از اهدا وقتی
محقق می شود که مشکل فقر در
جامعه حل شده باشد که فع ً
ال چنین
انتظاری بیهوده به نظر می رسد.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک در بازدید بامدادی از
سایتهای برف روبی :

آماده باش کامل نیروها و تجهیزات در
سایت های برف روبی شمال تهران

نیروهای انسانی و تجهیزات در سایت های
برف روبی شمال تهران آماده خدمات رسانی
شبانه روزی به شهروندان به هنگام بارش ها
هستند.
به گزارش امتیاز؛ حمید رضا حاجوی
شهردار این منطقه در بازدید سر زده از سایت
مرکزی برف روبی گلچین ،ولنجک ،جمشیدیه
،انهار و مسیل های شمال تهران اقدام به بررسی
و رصد وضعیت نیروهای عملیاتی ،تجهیزات برف
روبی ،نحوه هدایت آبهای سطحی ،نگهداشت
شهر و پیام های شهروندان در سامانه 137نمود
و ضمن تشکر از همه عوامل و نیروهای مستقر
در ستاد برف روبی و سطح منطقه که به صورت
شبانه روزی در تالش هستند تا خدمات رسانی
به شهروندان را بدون وقفه انجام دهند ،بارش
باران و برف را نعمت الهی دانست و گفت :همه
امکانات  ،تجهیزات و عوامل ستاد برف روبی و
خدمات شهری به صورت آماده باش هستند و
منطقه در آمادگی کامل جهت بارش این نعمت
های الهی قرار دارد و برای آرامش شهروندان از
هیچ خدمتی فروگذار نمی کند.
حاجوی خاطر نشان ساخت :میزان بارش
در منطقه یک به دلیل موقعیت جغرافیایی آن
از متوسط شهر تهران بیشتر است و این امر
آمادگی همه جانبه نیروهای خدمات رسان را
می طلبد که در حال حاضر این آمادگی وجود
دارد و نیروهای همه حوزه های اجرایی پای
کار هستند تا با تالش شبانه روزی از بروز هر
گونه اتفاق و نابسامانی در خدمات رسانی به
شهروندان جلوگیری کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست با
مشارکت خود مدیریت شهری منطقه را یاری
کنند و از ریختن هرگونه زباله در انهار و
رودخانهها پرهیز کنند و از استقرار در حاشیه
رودخانهها ،مسیل ها و نقاط مرتفع جدا
خودداری نمایند.

نصب عرشه پل دوقلوی میدان ثامن
در منطقه 15

عرشه یکی از پل های دوقلوی میدان
ثامن الحجج (ع) (آقانور) در منطقه  15نصب و
پیشرفت فیزیکی این پروژه به  70درصد رسید.
به گزارش امتیاز ،سید مهدی صباغ
شهردار منطقه با حضور در محل اجرای پروژه
گفت :این پروژه به دلیل آمار باالی تصادفات
جرحی و فوتی ناشی از تصادف عابرین با
موتورسواران در محدوده میدان آقانور و حرکات
خالف جهت موتورسیکلت ها در این معبر به
درخواست پلیس راهور منطقه اجرا می شود
و طبق برنامه زمان بندی تا قبل از پایان سال
به بهره برداری می رسد .او افزود :طراحی پل
دوقلوی میدان ثامن (ع) شامل یک دستگاه پل
کابلی موتوررو و یک دستگاه پل عابر پیاده است
که پیش از این ،عرشه پل کابلی موتوررو به
طول بیش از  100متر و عرض  2.80متر نصب
شده و اکنون عرشه دوم آن که مختص عابر
پیاده است ،نیز به اتمام رسید.
در ارزیابی عملکرد یکساله حوزه های بسیج
شهرداری تهران

کسب رتبه نخست توسط حوزه بسیج
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حوزه بسیج شهرداری منطقه  19در ارزیابی
عملکرد یکساله حوزه های بسیج شهرداری
تهران موفق به کسب رتبه نخست شد.
به گزارش امتیاز ،محمد هوشنگی فرمانده
حوزه مقاومت بسيج منطقه با اشاره به حمایت
های شهردار منطقه و همدلی و تالش بی وقفه
همکاران این حوزه در اجرای برنامه ها و تحقق
اهداف این حوزه بیان کرد :خدا را شاکریم که
با روحیه بسیجی و نگاه و اهتمام ویژه شهردار
منطقه به اجرای برنامه های مناسبتی و فرهنگی
این حوزه موفق شدیم طی ارزیابی عملکرد سال
یکساله ،رتبه نخست را در بین مناطق  22گانه
کسب کرده و امیدواریم بتوانیم با حمایت های
مستمر و مؤثر صورت گرفته و پشتکار همکاران
این حوزه جایگاه مذکور را حفظ کنیم.
به گفته او اجرای طرح شهید سلیمانی در
قالب خدمات سالمت محور در سراهای محالت،
انجام کمک های مؤمنانه و توزیع بسته های
حمایتی با محوریت محالت محروم منطقه که
با مشارکت خیرین انجام شد از اقدامات بسیار
مطلوب حوزه بسیج منطقه در راستای مقابله
با کرونا محسوب می شود که درهمین راستا
این حوزه موفق به کسب رتبه اول در بین سایر
مناطق شد.

آماده باش کامل شمال شرق تهران
برای بارش های فصلی سال

معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  4از آماده باش کامل نیروهای
خدمات شهری برای بارش های احتمالی باران
در فصل پاییز خبر داد.
به گزارش امتیاز؛ «رضا معلم» با اعالم
این خبر گفت :هرساله اقدامات ویژه پیشگیری
از آبگرفتگی های فصلی در منطقه  4پیش از
آغاز فصل پاییز شروع شده و به صورت منظم
و برنامه ریزی شده تکرار می شود.او ادامه داد:
بازبینی نهرها ،جوی ها ،کانال ها ،مسیل ها و
نقاطی که بیشتر احتمال آبگرفتگی دارند به
صورت روزانه انجام شده و همچنان ادامه دارد.
گفت :دربارندگی های چند روز گذشته با کمک
بیش از  300کارگر خدمات شهری و ماشین
آالت  137و خاورها و موتور پمپ ها حداقل
آبگرفتگی ها را شاهد بودیم .شهردار منطقه
4گفت :این مساله که ریختن زباله در جوی ها
عامل اصلی آبگرفتگی هاست ،بارها و بارها تکرار
و مطرح شده است ،از این رو از شهروندان فهیم
و گرامی درخواست داریم با حفظ نظافت شهر
مدیریت شهری را در این امر یاری رسانند.

