خبر خوش برای بازنشستگان؛

تصمیم جدید هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان
سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.
گفتنی اســت ،طی روزهایی گذشــته ،محمدباقر قالیباف ،رئیس
مجلس شــورای اســامی در نامهای به حجتاالســام ابراهیم
رئیســی رئیس جمهور ،مصوبه حق مســکن کارگران و افزایش
حقوق بازنشســتگان را مغایر قانون اعــام کرد .باتوجه به اعالم
رســمی دولت ،هیات دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین

باالخره سکوت دولت شکست و هیات دولت در راستای پیگیری
افزایش حقوق بازنشستگان ،دستور ویژه صادر شد.
پیرو دســتور رییسجمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی
بازنشســتگان و پس از برگزاری نشستهای مکرر معاون اول با
نمایندگان بازنشســتگان ،هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش
حقوق بازنشستگان ،اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان ،اختیارات خود را وزرای عضو
به هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.
اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارتند
از  :احمد خانی نوذری (دبیر هیات امنا سازمان تامین اجتماعی) ،احسان
خاندوزی ،اولیاء علی بیگی ،حمیدرضا سیفی ،سیدمحمد یاراحمدیان،
مجید دوستعلی ،علی اصغر بیات و مسعود میرکاظمی.
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چهارشنبه  12مرداد  1401شماره 3491
عراقیها حقآبه هورالعظیم را ندادند؛

در پی وقوع ســیالب در نقاط مختلف کشور طی روزهای اخیر
 ،مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای ســازمان حفاظت
محیط زیســت از آبگیری ۲۰تا  ۳۰درصــدی تاالب جازموریان
خبر داد و در عین حال گفت :تاالب هامون کامال خشک است و
هورالعظیم و گاوخونی وضعیت خوبی ندارند.
آرزو اشرفیزاده با اشاره به تاالبهای آبگیری شده از سیل اخیر
گفت :براساس تصاویر ماهوارهای تاالب جازموریان حدود  ۲۰تا
 ۳۰درصد آبگیری داشته است و همچنان سیالبها در حال ورود
به تاالبهای ساحلی اســتان هرمزگان ،هستند و این تاالبها
نسبت به بقیه تاالبها بیشتر متاثر از این بارندگیها بودهاند.
تداوم خشکی کامل تاالب هامون
وی به وضعیت تاالب هامون اشاره کرد و گفت :علی رغم ورود
آب به باالدســت حوضه هیرمند و پشت سد کمال خان ،تاالب
هامون هیچ آبگیری از رودخانه هیرمند در افغانســتان نداشته و
در حال حاضر  ۱۰۰درصد خشک است .سال گذشته نیز به دلیل
ایجاد انحراف در مســیر رودخانه هیرمنــد ،تاالب هامون از این
رودخانه آبگیری نکرد.
اشرفیزاده اضافه کرد :سازمان حفاظت محیط زیست عالوه بر
معاهدات جاری بین دو کشــور در بحث آب شرب و کشاورزی،
پیگیری برای جریان یافتن آب از مسیر طبیعی هیرمند به جهت
حفظ حیات تاالب هامون را خواســتار شــده است چراکه حیات
تاالب هامون به سیالبها وابسته است.
وی به پیگیری های وزارت امور خارجه و وزارت نیرو در زمینه
خشکی تاالب هامون اشاره کرد و افزود :مراجع ذیربط در حال
پیگیری برای طی کردن آب از مســیر طبیعی خود هســتند تا

حال ناخوش تاالبهای مرزی

بتوانیم آب مناســبی از این اکوسیستم مشــترک بین دو کشور
داشــته باشــیم .در غیر این صورت ایران و افغانستان ناگزیر از
تحمل تبعات ریزگرد ناشــی از خشــکی تاالب هامون هستند.
امیدواریم با همکاری دولت افغانستان این تاالب زنده بماند و به
حیات و کارکرد خود ادامه دهد.
وضع نامساعد تاالب هورالعظیم

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالبها در ســازمان حفاظت
محیط زیســت در ادامه درباره وضعیت تاالب هورالعظیم در پی
وقوع ســیالبهای اخیر گفت :تــاالب هورالعظیم نیز وضعیت
خوبی ندارد .حدود  ۵۰درصد از حقآبه هورالعظیم از سمت ایران
داده شد اما از ســمت عراق به علت خشکی گسترده این اتفاق
نیفتاد .اخیرا شاهد آتشسوزی ناشی از این خشکسالی در بخش

عراقی هورالعظیم نیز بودهایم .بــه دنبال همکاری برای اطفای
حریق هورالعظیم در بخش عراقی هستیم.
وی اضافه کرد :در صورت تداوم شــرایط فعلی در هورالعظیم،
اواخر تابســتان و در فصل پاییز وضعیت بدتری را شاهد خواهیم
بود و امکان دارد بخش ایرانی هورالعظیم به کانون ریزگرد تبدیل
شود چراکه امسال حوضه کرخه هم وضعیت مناسب آبی ندارد.
آبگیری ناچیز تاالب گاوخونی
اشــرفیزاده به آبگیری تاالب بینالمللــی گاوخونی از  ۶تا ۷
مردادماه بر اثر بارندگیهای اخیر اشــاره کرد و توضیح داد :سهم
آبگیری این تاالب بســیار ناچیز بوده است چراکه هیچ سیالب
و روانآبی از شــاخه زایندهرود و در محل ایستگاه هیدرومتری
شاخ کنار وارد تاالب گاوخونی نشــده است همچنین بر اساس
پایشهای میدانی ،مقدار کمی روانآب از سمت گردنه مال احمد
نایین و از طریق آبراهه مجاور کوه ســیاه وارد شمال تاالب شده
که موقت و حجم آن بسیار کم بوده است.
وی افزود :به دلیل نبود امکانات ،سنجش و تعیین میزان دقیق
آب ورودی به گاوخونی میسر نیست اما شاید حدود  ۱۰هزار متر
مکعب بوده است.
اشــرفیزاده در ادامــه اظهار کــرد :در این مدت دو ســیالب
کوتاهمدت چند ساعته از سمت شرق و ارتفاعات قلعه خرگوشی
در اســتان یزد وارد شــرق تاالب شده اســت که به دلیل نبود
تجهیزات اندازه گیری ،حجم دقیق آن نیز مشخص نیست.
وی با توجه به اینکه از سمت جنوب و از طریق رودخانه «واز»
آبی از سمت شهرســتان ایزدخواست بهعلت وجود سد به پایین
دســت سرازیر نشــده اســت ،توضیح داد :مگر اینکه روانابی از

آبراهههای پایین دست به ســمت تاالب جریان یافته باشد که
بهعلت شرایط بسیار صعب العبور دسترسی به جنوب تاالب ،ورود
احتمالی سیالب و حجم آن مشخص نشده است.
اشــرفیزاده تاکید کرد :در ســطح تــاالب گاوخونی هیچگونه
بارندگی ثبت و گزارش نشده است.
وی به بررسیهای بیشتر و تکمیلی میدانی برای برآورد احجام
وارد شــده به تاالب اشاره کرد و گفت:بررسی این موارد در حال
انجام است .ضمن آنکه تصاویر ماهواره ای که تا چند روز آینده
قابل دســترس خواهد بود ،اطالعات بیشــتر و درک بهتری از
نمایهها و شــاخصها از میزان سیالب وارد شــده به تاالب از
شاخههای غیر زاینده رود و زیرحوضه مشروط به اینکه هوا ابری
نباشــد ،محقق میکند و نتایج آن نیز در هفته آینده مشــخص
خواهد شد.
مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تاالبها در ســازمان حفاظت
محیط زیســت افزود :در مجموع بر اســاس بررســیهای اولیه
میدانی و اطالعــات تکمیلی  ،میزان آبگیری یا افزایش رطوبت
تاالب گاوخونی موقتی ،بســیار محدود و لکهای است که ناشی
از بارندگیهــای اخیر کمتر از یک درصــد حداقل احجام میزان
نیاز آبی ســالیانه تاالب ،تخمین زده میشود که موجب تاخیر در
خشک شدن کامل تاالب ناشــی از عدم دریافت حقآبهها و در
نتیجه غبار خیزی آن میشود.
اشــرفی زاده در پایان با اشــاره به کارکرد تاالبهــا توضیح داد :یکی از
کارکردهــای آنها حفظ و نگه داشــتن آب ســیالب و جلوگیری از بروز
خســارتهای آن اســت همچنین یکی دیگر از کارکردهای اصلی تاالب
احیای آبهای زیرزمینی است.

اخبار کوتاه
وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه
کمیسیون آموزش اعالم کرد:

آماده شدن آییننامه اجرایی
رتبهبندی معلمان برای اجرا

سخنگوی کمیســیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس
شورای اســامی از آماده شدن آیین نامه اجرایی رتبه بندی
معلمــان خبر داد و گفت :وزیر آموزش و پرورش در جلســه
امروز کمیســیون با اعالم ایــن خبر بیان کردنــد که قرار
اســت این طرح ابتدا در مراکز اســتان ها اجرایی شود .رضا
حاجی پور در تشــریح جلسه کمیسیون آموزش ،تحقیقات و
فناوری مجلس بیان کرد :جلســه امروز کمیسیون با حضور
وزیر آموزش و پرورش تشــکیل شد و چند نفر از نمایندگان
سواالتی داشتند که در ر ابطه با موضوعات مختلف بحث شد
و یک ســری از مسائل منطقه ای نیز مطرح شد .وی با بیان
اینکه از جمله موضوعات مطرح در جلســه امروز کمیسیون
آمــوزش بحث رتبه بندی معلمان بــود ،تصریح کرد :بعضی
از نمایندگان از پاســخ سواالتشــان قانع شــدند و بعضی از
نماینــدگان نیز برای مدتی زمان تعیین کردند .نماینده مردم
آمل در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد :در جلسه امروز بحث
رتبه بندی معلمان مطرح شــد که طبق گفته وزیر آموزش و
پرورش آیین نامه اجرایی رتبه بندی را تقریبا آماده کرده اند
و قرار است که ابتدا در مراکز استان ها و ستادها اجرایی کنند
و بعد از اینکه در استان ها و ستادها اجرایی شد به سرعت در
سطح کشور اجرایی و عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران خبر داد:

جریمه۱۱۷میلیاردیخشکاندن
درختانولیعصربرایمتخلف

رئیس کمیســیون ســامت شورای شــهر تهران از تعیین
جریمه  ۱۱۷میلیارد تومانی برای خشــکاندن درختان خیابان
ولیعصر در کمیسیون ماده  ۷شهرداری تهران خبر داد.
مهدی پیرهادی در حاشــیه برگزاری هشتاد و سومین جلسه
علنی شــورای اسالمی شــهر تهران در خصوص رسیدگی به
خشک شدن  ۱۲درخت در خیابان ولیعصر ،گفت :در پی خشک
شدن درختان خیابان ولیعصر جلسه کمیسیون ماده  ۷شهرداری
تهران تشــکیل شــد و جریمه حدود  ۱۱۷میلیارد تومانی برای
خشکاندن درختان خیابان ولیعصر در نظر گرفته شد .وی اظهار
کردخیابان ولیعصر یکی از خیابان های قدیمی تهران اســت و
احتماال برای خشــکاندن درختان آن مبلغی هم قوه قضائیه به
عنوان جریمه تعیین خواهد کرد و مجموعه حقوقی شــهرداری
تهران و منطقه یک پیگیر کیفری این موضوع هستند .بر اساس
مذاکراتی که صورت گرفته مقرر شده بیش از  ۱۰۰اصله درخت
با بُن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

تفاه مسازمانانتقالخونبرایتأمین
خونپیشبیمارستانیدراورژانس۱۱۵

جلسه امضای تفاهم نامه تأمین بانک خون پیش بیمارستانی
اورژانس  ۱۱۵با حضور مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران
و رئیس ســازمان اورژانس کشور در یازدهم مرداد ماه ۱۴۰۱
در ســازمان انتقال خون ایران برگزار شد .در جلسه امضای
تفاهم نامــه تأمین بانک خون پیش بیمارســتانی اورژانس
 ،۱۱۵دکتر عبــاس صداقت  -مدیرکل دفتــر مدیرعامل و
همکاریهای بینالمللی و ســخنگوی سازمان انتقال خون
کشور این رویکرد را اتفاق ارزشمندی در نظام سالمت کشور
دانســت که میتواند جان بســیاری از مجروحین سوانح را
نجات داده و از صدمات جســمانی بسیاری از هموطنان در
جراحتهای رخ داده در طی حوادث پیشگیری کرد.
میعادفر  -رئیس ســازمان اورژانس کشور ،گفت :کشور ما
یک کشــور حادثه خیز است و هموطنان ،لحظه به لحظه در
معرض ســوانح به ویژه سوانح جاده ای و حوادث غیرمترقبه
قرار دارند .البته ســفرها در دوران همه گیری بیماری کرونا
به طور قابل مالحظهای کاهش یافته بود ،اما بعد از برطرف
شدن محدودیت های کرونایی و افزایش سفرها موجب رشد
 ۹درصدی حوادث شــد .بنابراین در دسترس بودن خون یا
فرآورده های خونی در محل سانحه می تواند تأثیر فراوانی در
کاهش مرگ و میر یا عوارض ناشی از تصادفات داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعالم کرد:

 ۷۶فوتی و  ۱۶مفقودی
سیل در کشور

استان تهران بیشترین تلفات انسانی را در سیل داشته و پس از آن استانهای کرمان،
یزد ،مازندران ،مرکزی،سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور از مرگ  ۷۶نفر در سیالبهای اخیر خبر داد و
گفت ۱۶ :نفر نیز همچنان مفقود هستند.
محمد حســین نامی افزود :بر اســاس آمار ،تا این لحظه  ۷۶نفر در ســیالبهای
اخیر کشــور (از اول تا دهم مرداد ماه) جان خود را از دســت دادنــد و  ۱۶نفر نیز
مفقود شدند.
وی با بیان اینکه  ۲۴اســتان کشور درگیر سیل و آب گرفتگی شد،تصریح کرد :استان
تهران بیشــترین تلفات انسانی را در سیل داشــته و پس از آن استانهای کرمان ،یزد،
مازندران ،مرکزی،سیستان و بلوچستان و لرستان قرار دارند.
نامی درمورد تخریب منازل مســکونی نیز گفت :در این مدت  ۲۰هزار منزل مسکونی
دچار آســیب شــده که  ۱۳هزار واحد به تعمیرات نیاز دارد و هفــت هزار واحد نیز باید
بازسازی کامل شود.
سیالب های ناشی از پدیده مانسون از اول مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
در این سیالب ها  ۲۴استان شــامل آذربایجان شرقی ،اصفهان ،البرز ،بوشهر ،تهران،
چهارمحال وبختیاری ،خراســان جنوبی ،خراســان رضوی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان،
سیســتان و بلوچســتان ،فارس ،قزوین ،قم ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلســتان،
لرستان ،مازندران ،مرکزی هرمزگان ،همدان و یزد درگیر شدند.

فرماندهانتظامیپایتخت:

زورگیری زیاد نشده؛
شیوه آن تغییر کرده است

رییــس پلیس پایتخت از دســتگیری بیش از  ۵۰۰تن از مرتکبــان جرائم اقتصادی،
ســرقت ،جرائم جنایی ،کالهبرداری و  ...از ســوی دو پلیس امنیت اقتصادی و آگاهی
خبرداد .سردار حسین رحیمی در اجرای سومین مرحله از طرح کاشف در سالجاری که
پیش از ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد ،گفت :مرحله جدیدی از طرح
کاشــف در سال جاری توســط همکاران من در پلیس آگاهی و پلیس امنیت اقتصادی
به مرحله اجرا درآمد .آنچه که امروز در این محل به نمایش گذاشــته شده گوشهای از
اقدامــات همکاران من اســت که پس از چندین روز انجام کار اطالعاتی و شناســایی
انجام شــده اســت .وی با بیان اینکه در این مرحله از طرح ماموران پلیس آگاهی ۳۵۲
نفر از مجرمان حرفهای پایتخت شامل سارقان ،جاعالن ،کالهبرداران ،سارقان خودرو،
زورگیران ،گوشــیقاپان ،قاتالن و  ...را دســتگیر کردند؛ گفــت ۲۳۵ :نفر از این افراد،
سابقهدار هســتند .همچنین در اجرای این طرح  ۷۶باند سارق منزل ،کیفقاپ ،موبایل
قاپ و  ...نیز منهدم شد ۱۷۰۰ .فقره سرقت مختلف نیز کشف و مقادیر از اقالم مسروقه
نیز از ســارقان کشف و ضبط شده که به مالباختگان تحویل داده میشود .وی در پاسخ
به پرسشی درباره تغییر شیوه موبایلقاپیها نیز گفت :طبیعتا سارقان مانند سایر مجرمان
دائما در حال تغییر شیوه سرقت هستند .تعداد زورگیری زیاد نشده اما شیوهها تغییر کرده
اســت .پلیس با هر گونه سرقت در زمانهای مختلف برخورد میکند و از لحظهای که
یک سرقت اتفاق میافتد و ما به عنوان پلیس مطلع میشویم با آن برخورد میکنیم.

اتوبوسهایتهران
زنانه و مردانه میشود؟
روابط عمومی شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران بــا تأکید بر
اینکه ناوگان اتوبوسرانی تهران متعلق به تمام شهروندان است،
اعالم کرد :اتوبوسی به نام اتوبوس اختصاصی بانوان یا اتوبوس
اختصاصی آقایان در تهران نداریم.
روابط عمومی با صدور اطالعیهای اعالم کرد :موضوع تفکیک
فضای در اختیار آقایان و بانوان در اتوبوسها به عنوان موضوعی
پذیرفته شــده ،چند دهه است که در ناوگان اتوبوسرانی تهران و
سایر شهرها و کالنشهرهای کشور و حتی در بعضی از شهرهای
جهان اجرا میشود اما در تهران ،موضوعی تحت عنوان اتوبوس
اختصاصی بانوان یا آقایان وجود ندارد.
بر اساس این اطالعیه ،تفکیک فیزیکی موجود که سالهاست
در ناوگان اتوبوسرانی تهران اعمال میشود ،بر اساس میزان نیاز
و میزان تقاضای آقایان و بانوان سهمبندی شده و لزوم ًا به نسبت
مساوی نیست و در برخی اتوبوسها و خطوط و در بعضی ایام و
ســاعات ،ممکن است این سهم نسبت به فضای ثابت پیشبینی
شده متغیر باشد.
این اطالعیه میافزاید :نیروهای بهرهبرداری شــرکت واحد که
از طریق نظارت به صورت هوشــمند و همچنین کنترل میدانی،
ایســتگاهها و خطوط را رصد میکنند ،بر اساس تراکم مسافر و
تقاضای سفر در برخی ساعات ،تعدادی از اتوبوسها را به صورت
کامــل به آقایان و در بعضی ســاعات به طــور کامل به بانوان

اختصاص میدهند تا با توجه به تعداد مســافران در ایستگاهها،
نســبت به برداشت بخشی از مسافران و ایجاد تعادل و توازن در
خطوط اقدام کنند.
روابط عمومی شــرکت واحــد در پایان اطالعیــه خود تأکید
کرده اســت :اساســ ًا موضوعی به نام اتوبوس اختصاصی بانوان
یا اتوبوس اختصاصــی آقایان در تهران وجود نــدارد و ناوگان
اتوبوسرانی تهران بر اســاس رسالت و مأموریت خود در خدمت
تمام شــهروندان گرانقدری اســت که با وجود همه کاستیها و
کمبودهای موجود ،اتوبوس را به عنوان وســیله رفت و آمد خود
در سطح شهر انتخاب کردهاند.

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران خبر داد:

افزایش نذر خون
در دهه اول محرم

معاون اداره کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه قسمت مهمی از سالمت خون
به ســواالت و ارزیابی پزشــک و بخش دیگر به صداقت فرد اهدا کننده در پاســخ به
سواالت پزشک مربوط میشــود ،گفت :براساس گزارشها و مستندات سازمان جهانی
بهداشت خونی که در ایران مصرف میشود یکی از سالمترین خونها در تمامی دنیاست.
دکتر مجید مسلمی ،با بیان اینکه بهار امسال ،با خروج از پیکهای کرونا اهدای خون
شهروندان در کل کشور و به خصوص تهران نسبت به سال گذشته افزیش قابل توجهی
داشــت ،اظهار کرد :این امر موجب شد تا بتوانیم برای اولین بار از ابتدای سال تا کنون
توزیع صددرصدی خون برای بیمارستانها داشته باشیم.
وی افزود :در حال حاضر حتی برای عملهای جراحی الکتیو هم که ضرورت اورژانس
نیســت ،فراوردههای خونی خوبی تامین کرده و ذخایر خوبی برای کشــور رقم خورده
اســت .مسلمی با اشار به اینکه تعطیالت پیشرو مشکلی به لحاظ کاهش ذخایر خونی
ایجاد نخواهد کرد ،تصریح کرد :در دهه اول محرم به واسطه نذر خون میزان مراجعه و
به دنبال آن اهدای خون نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه عواملی همچون دمای هوا و گرما ،موجهای کرونا ،تعطیالت در وسط
هفته و  ...در میزان مراجعه مردم به پایگاههای انتقال خون اثر میگذارد ،یادآور شد :هر
چه مردم سهولت بیشــتری در مراجعه به پایگاهها داشته باشند ،زودتر نیز برای اهدای
خون اقدام میکنند .اکثر مردم به صورت کامال داوطلبانه و انگیزههای انســان دوستانه
برای اهدای خون مراجعه میکنند.

نامه اعتراضی روسای نظام پزشکی به
رئیسی درباره موانع غربالگری جنین
جمعی از روســای سازمان نظام پزشــکی در اعتراض به موانع
غربالگری جنین به رئیس جمهور نامه نوشتند؛ متن نامه در ادامه
آمده است.
«اکنــون که با عنایــات و الطاف بیکران الهــی دوره دکتری
پزشــکی را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسؤولیت خدمت به
خلق را بر عهده گرفته ام ،در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر
متعال سوگند یاد می کنم که :همواره حدود الهی و احکام مقدس
دینی را محترم شمارم ،از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و ...
جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام
همانگونه که مســتحضر هســتید علیرغــم توصیههای متعدد
انجمنهای علمی کشــور در هنگام بررســی و تصویب «قانون
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت» ایــن قانون بدون در نظر
گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگیهای اجتماعی مختلف مســاله
و فقط با هدف معقول جوانســازی جمعیت کشور تصویب شد و
هماکنون بعد از تصویب بیم آن میرود که عدم توجه به موازین
علمی و عواقب اجتماعی آن ،نه تنها اهداف قانونگذار را محقق
نســازد بلکه منجر به تهدید سالمت خانوادهها و جامعهی ایرانی
در سالهای آتی گردد.
یکی از نــکات حایز اهمیت در مورد این قانون آن اســت که

بر اســاس تبصره ۲و ۳ماده  ۵۳قانون مذکــور هرگونه توصیه
به مادران باردار توســط کادر بهداشــت و درمان به تشــخیص
ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعالم میکند و فقط درصورتیکه به
درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد
مجاز میشــمارد .بدینگونه قانونگذار حق غربالگری سالمت
جنین را برای والدین آگاه ،روا شمرده و برای والدین ناآگاه ،ناروا
دانستهاست که این امر به وضوح برخالف عدالت در برخورداری
از مواهب علم طب و بهرهمندی از ســامت است .فارغ از این،
سالمت جنین علم
غربالگری
مگر چند درصد از والدین به دانش
ِ
ِ
دارند که شــخصا درخواســت غربالگری بکنند؟ عجیبتر آنکه،
مطابق این قانون ،چنانچه یک پزشــک عمومی بر اساس علم و
ســوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سالمت جنینش
را بکند مجرم تلقی میشــود .یعنی پزشک دو راه پیشرو دارد:
یا بر ســوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شــود؛ یا به قانون
مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند! از این رو ما روسا
و نمایندگان مجمع عمومی ســازمان نظام پزشکی کشور همسو
با انجمنهای علمی کشــور که نظرات خــود را طی نامههای
 ۲۱/۱/۱۴۰۰و  ۳۰/۴/۱۴۰۱اعالم کردهاند؛ ضمن اعالم هشدار
مجدد و مکرر درمورد سیاستگذاریهای غلط و غیرکارشناسانه
در حیطهی ســامت و درمان ،به جد خواســتار توقف و اصالح
قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.

