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8 تا 20 درجه کاهش دما در راه است
مدیرکل پیش بینی 
و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی از ورود 
سامانه بارشی به کشور 
طی روز سه شنبه )۳۰ 

دی( خبر داد و گفت: در پی ورود این سامانه بارشی 
دمای هوا در برخی مناطق کشــور حدود ۸ تا ۲۰ 
درجه سانتیگراد کاهش می یابد. صادق ضیائیان در 
گفت و گو با ایسنا افزود: امروز )۲۹ دی( نیز در برخی 
مناطق شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز مرکزی 

بارش پراکنده خواهیم داشت.
کاهش آلودگی هوا در هفته جاری 

مدیرکل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان 
هواشناســی در گفت وگو با ایلنا نیز از افزایش جو 
ناپایدار و کاهش آلودگی هوا در هفته جاری خبر داد 
و وضعیت آلودگی هوا در روز یکشــنبه را نسبت به 

روزهای دیگر قابل قبول تر توصیف کرد.
    

اعالم آمار فرزندخواندگی در تهران 
مدیرکل بهزیستی 
اســتان تهــران گفت: 
در ســال گذشــته در 
مجمــوع ۳۰۰ مــورد 
گــی  ند ا خو ند ز فر

داشــتیم، اما امســال تاکنون حدود ۲۳۰ کودک 
را به رغم تمــام محدودیت هایی که داشــتیم، به 
فرزندخواندگی ســپرده ایم. امین شــاهرخی در 
گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا  افــزود: این کودکان به 
صورت دائم به فرزندخواندگی پذیرفته شــده اند و 
خوشبختانه تا این لحظه در میان این کودکان، هیچ 

برگشتی نداشته ایم. 
    

 معاون شهردار انتقاد کرد؛
  نرخ ناعادالنه عوارض 

در نقاط مختلف تهران  
معاون معمــاری و 
شهرســازی شهرداری 
تهران با انتقاد از ناعادالنه 
بودن نرخ عــوارض در 
نقــاط مختلف شــهر 

تاکید کرد که ســرانه های شــهری باید از محل 
ساختمان های گران قیمت تامین شود. عبدالرضا 
گلپایگانی به ایلنا، گفــت: در تهران برای جایی که 
قیمت آپارتمان متری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان 
اســت، باید رقم باالتــری عوارض دریافت شــود 
درحالی که اکنون شهرداری در جای گران قیمت 
عوارض را حداکثــر متری ۳ تــا ۴ میلیون تومان 
می گیرد که عادالنه نیست. معاون شهردار تهران 
ادامه داد: ما اعتقاد داریم سرانه های شهری باید از 
محل درآمد ساختمان های گران قیمت تامین شود 

که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
    

 زلزله در هرمزگان و 
آذربایجان غربی

دیروز زمین لرزه ای به بزرگــی ۴.۵ در مقیاس 
ریشتر استان هرمزگان - حوالی کنگ را در ساعت 
۰۶:۲۰ لرزاند. همچنین در ســاعت ۰۶:۰۸ صبح 
دیروز، زلزله ای به بزرگی  ۴.۳ در مقیاس ریشــتر 

آذربایجان. غربی - حوالی ترک )میانه( را لرزاند.
    

»سیگنال« کم آورد!
پلیکیشــن  ا
پیام رســان سیگنال 
م  هجــو پــی  ر  د
کاربــران جدیــد که 
از خوش بینانه تریــن 

پیش بینی این برنامه فراتر بود، با مشکالت فنی 
روبرو شد. به گزارش ایســنا، بنیاد سیگنال در 
توییتی نوشت: ما ســرورهای جدیدی را اضافه 
کرده ایم و ظرفیت اضافی با رکــورد باالیی در 

طول هفته گذشته بی وقفه اضافه شده است.
    

 آغاز کاشت ۳00 درخت چنار 
در مرکز شهر تهران

شــهردار منطقــه 
۱۱ از کاشــت بیش از 
۳۰۰درخت چنار با بن 
۴۰-۳۵ ســانتیمتر در 
راســتای اجرای طرح 

»زیباسازی با درخت« خبر داد که در طرح نهضت 
درختکاری در خیابان های معیری و امام خمینی)ره( 
آغاز شده اســت. نصراهلل آبادیان در توضیح اجرای 
طرح خیابان کامل که در خیابان معیری در دست 
انجام است، گفت: جداره سازی، کف سازی، اصالح 
نهر، احداث مسیر دوچرخه و کاشت درخت در این 

مسیر آغاز شده است.

از گوشه و کنار

نفیسه محمدزاده

خبر کوتاه بود امــا دامنه دار. کبری 
خزعلــی، رئیــس شــورای فرهنگی 
اجتماعی زنان در شورای عالی انقالب 
فرهنگــی ۲۵ دی در پیامی توئیتری 
نوشــت: »با عرض تبریک به مادران و 
پرسنل خدوم وزارت بهداشت، باالخره 
با تالش برخی از نماینــدگان انقالبی 
مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر 
و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و 
غیرمتقن علمی )که باعث قتل جنین 
می شد( برداشته شــد. حاال دیگر هیچ 
پزشک و مادری مجبور به غربالگری و 

کشتن جنین نیست.«
اندکی پس از این توئیت،  نسبت به 
عواقب خطرنــاک این تصمیم مجلس 
موجی از اعتراض و ابراز نگرانی در جامعه 

به راه افتاد.
ضرباهنگ اعتراضــات این بود که 
این تصمیم مجلس کــه ظاهرا با هدف 
افزایش جمعیت اتخاذ شــده در عمل 
به تولد نوزادان معلول و به خطر افتادن 
سالمت زنان و فرزندان منجر خواهد شد 
و با این تصمیم در سال های آینده شاهد 
تولد بچه های کم توان و با بیماری خاص 

خواهیم بود.
واکنش ها در حدی بود که خانم دکتر 
توئیت خود را حذف کرد. اقدامی که بر 
اعتراضات دامــن زد. مصطفی تاجزاده 
در مورد حذف این توئیت نوشت: »اگر 
این تصمیم اشتباه اســت و آسیب ها و 
پیامدهای مصیبت باری دارد، که دارد، 
چرا مصوبه شــرم آور مجلس- اقلیت 
را لغو نمی کنید؟ ایرانیان را در شــریط 
پرفشــار کنونی بیش از این ناراضی و 

خشمگین نکنید.«

عباس عبدی نیز تیغ تند انتقاد خود 
را متوجه کبری خزعلی کرد و در توئیتر 
نوشــت: »اگر همه مــادران خانه های 
مصادره ای در الهیه تهران داشتند باکی 
از معلول به دنیا آمدن کودکانشان نبود. 

شرم چیز خوبی ست اگر یافت شود.«
اشــاره عبدی به ویدئــوی مهدی 
خزعلی، برادر مریــم )کبری( خزعلی 
است که در آن درباره  ملک الهیه  ۵۰۰ 
میلیاردی خواهر خود که از قضا غصبی 
و مصادره ای اســت و از فــرط بزرگی 
»فرزندش در آن گم می شود«!؛ سخن 

می گوید.
البته اظهارات جنجالی این خواهر 
محدود به مورد اخیر نیســت،  پیش تر 
نیز در ارتباط با غربالگری پیش از زایمان 
گفته بود: »در حال حاضر کشــورهای 
غربی غربالگری را قبول ندارند و مردم 
را به افزایش جمعیت تشویق می کنند.« 
گویی قصه عناد خانم دکتر با زنان ســر 
دراز دارد، چراکه از مخالفان سرسخت 
اعطای پاســپورت ایرانی بــه فرزندان 
زنانی که همسر غیرایرانی دارند، نیز به 

شمار می آید.
تکذیب مصوبه »غربالگری 

اجباری مادران باردار«
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس، در گفت وگو با وبسایت روزنامه 
اعتماد این خبر را تکذیب کرد و گفت، 
مجلس هنوز مصوبــه ای در این زمینه 
ندارد.  به گفته حســینعلی شهریاری، 
، بحث در این باره در کمیســیون ویژه 
جمعیت و تعالی خانواده طرح شده اما 

هنوز این تصمیم گرفته نشده است.
شهریاری تصریح کرد: »این مساله 
در حد پیشنهاد است و می گوید اجبار 
به این مساله حذف شــود، اما مادرانی 

که مایل به انجام این کار هستند یا دکتر 
متخصص برای آنها چنین امری را الزم 
می داند کماکان می توانند غربالگری را 

انجام دهند«.
 در خصوص غربالگری، تصمیم گیر 

نهایی شورای نگهبان است 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا نیز تاکید 
کرد: موضوع عدم اجبار برای غربالگری 
زنــان بــاردار از جمله سیاســت های 
جمعیتی کمیســیون اصل ۸۵ قانون 
اساسی است و شــورای نگهبان در این 

خصوص تصمیم می گیرد.
شــهریاری ادامه داد: در کمیسیون 
اصل ۸۵ درباره غربالگری ها صحبت شده 
اما قطعاً تصویب نشده است چرا که برای 
تصویب شدن باید به شورای نگهبان برود 
و اگر این شورا آن را تصویب کرد قانون 
می شود. وی  گفت: ما  در مجلس سقط 
جنین قانونی و  غربالگــری را تصویب 
کردیم؛ یک عده معتقدند نباید به اجبار 
باشد و این موضوع را در کمیسیون اصل 
۸۵ قانون اساسی مطرح کردند که این 
به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

ربطی ندارد.
هیچگاه اجباری نبوده است

کیانوش جهانپور نیز در توییتر نوشت: 
»غربالگری بیماری های ژنتیکی که بر 
پایه شواهد علمی و فناوری های موجود، 
پیش گیری از آن میسر باشد، سیاستی 
در راســتای ارتقای ســالمت عمومی 
است.« سخنگوی سازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشت تاکید کرد، غربالگری 
بیماری های ژنتیکی جنین »هیچگاه 

اجباری نبوده« است.
به گفتــه او،  دســتورالعمل وزارت 
بهداشــت در این رابطه »با مشــارکت 

آگاهانه و داوطلبانه« والدین عملی شده 
و نقش موثری در کاهــش موارد تولید 
بیماری های ژنتیکی از جمله ســندرم 

داون داشته است.
به اعتقاد جهانپــور، تصمیم ها در 
باره جمعیت و سالمت جمعیت »باید 
در چارچوب دستاوردهای دانش نوین 
بشری« باشد، »نه یک کلمه بیش و نه 

یک کلمه کم.«
غربالگری سیاست دشمن است

البته طــرح این موضوع، مســبوق 
به ســابقه اســت و اینطور نیست که 
فی البداهه در مجلس مطرح شده باشد. 

پارســال برنامه  ای از شبکه والیت 
درمورد »ایرادات فنی غربالگری« پخش 
و مقدمات این بحث مطرح شــده بود. 
در این برنامه مجــری ادعا می کرد که 
»غربالگری سیاســت دشمن است« 
و »توطئــه دشــمن در پیچاندن پیچ 
دســتگاه«، به گونه ای اســت که پیچ 
دســتگاه ها را چرخانده اند تا بچه های 
سالم را معیوب تشخیص دهد! یکسال 
پس از ادعای مجری شــبکه والیت، با 
تالش »نمایندگان انقالبی«، اجبار به 

غربالگری برداشته شد.
پیشگیری از یک عمر رنج بی پایان 
اما این موضوِع از نظر پزشکی مسلم 
و تردیدناپذیر، چیســت که این روزها 

اینچنین بحث برانگیز شده است؟
غربالگری یک سری آزمایش خون 
و ســونوگرافی اســت که برای بررسی 
سالمت جنین و غربال کردن گروه های 
پرخطر از لحــاظ بیماری های عفونی، 
سندروم داون و برخی دیگر از نُقصان های 
ژنتیکی و ناهنجاری هــای فیزیکی در 
ماه های مختلف بارداری انجام می شود و 
وزارت بهداشت برخی از آن ها را اجباری 

کرده  بود تا از تولد نوزاد ناسالم جلوگیری 
کند. غربالگری جنین معموال در ســه 
ماهه اول بارداری انجام می شــود که از 
دهه ۸۰ با سماجت و سرسختی بسیار 
مصوب مجلس قرار گرفت و البته انجام 
آن الزام و اجباری نداشت اما بسیاری از 
پزشکان متخصص زنان و زایمان ادامه 
روند مراقبت های بارداری را مشروط به 
انجام این تست و اطمینان از نتیجه آن 

می دانستند.
 بیماری های ژنتیکی،

 بدون درمان اما قابل پیشگیری 
براساس اعالم سازمان بهزیستی از 
سال ۱۳۹۲ تاکنون از تولد حدود ۷۰۰۰ 
مورد نــوزاد معلولـ  به دلیل داشــتن 
شرایط جامع و کامل سقطـ  جلوگیری 
شــده اســت. از ســوی دیگر سازمان 
هیچگونه اجبــاری بــرای غربالگری 
نداشــته، بلکه برنامه غربالگری خود را 
به خانواده ها معرفــی و خانواده به طور 
آگاهانه انتخاب می کند که آیا غربالگری 

را انجام خواهد داد یا خیر.
ایــن درحالیســت که ســازمان 
بهزیستی از سال ۱۳۷۶ برنامه پیشگیری 
از معلولیت ها را به وســیله غربالگری 
ژنتیک نه به صورت اجبــاری بلکه به 
صورت آگاهانه )آگاهی بخشی( در سطح 
کشور اجرا می کند تا از این طریق از تولد 
نوزادان معلول در جامعه و هزینه های 
آن جلوگیری کند. انوشیروان محسنی 
بندپی در ســال ۱۳۹۷ که سرپرست 
ســازمان تامین اجتماعــی را بر عهده 
داشت، در کنفرانس ملی کودکان معلول 
بیان کرد: ســاالنه حدود ۲۹ تا ۳۵ هزار 
کودک معلول در کشور متولد می شوند 
که نیمی از آنها اختالالت ژنتیکی دارند. 
این در حالیست که تمامی بررسی های 
علمی نشــان داده اگر برای اختالالت 
ژنتیکی بــه علت یابی ژنــی بپردازیم، 
می توانیم معلولیت زایی را کاهش دهیم.

وی معتقد است که دو سال مطالعات 
مبتنی بر شواهد در سازمان بهزیستی 
کشور بر زوج های جوان نشان داده که 

این مداخالت بسیار موثر هستند.
 اقدام انقالبی یا درافتادن 

با اصول علم مدرن؟!
همان گونه که اشــاره شــد؛  حذف 
غربالگری زنان باردار توسط نمایندگان 
در محافــل علمــی و پزشــکی و نیز 
شبکه های اجتماعی موجی از اعتراض 
به دنبال داشته اســت که مرور برخی 
از آنها به تبیین ابعاد و تبعات این طرح 

کمک می کند:
- »با این شــاهکار مجلس انقالبی 
فاصله طبقاتی بیشتر نمایان می شود. 
زیرا آنهایی که دستشــان به دهانشان 
می رسد، غربالگری ها را انجام می دهند 
و بچه هایشان ســالم به دنیا می  آیند و 
طبقه ضعیف که توان پرداخت هزینه ها 
را ندارند، درگیر تبعات مادی و معنوی 

فرزندان معلول می شوند.«
- »همه دنیا دنبــال رایگان کردن 

تست غربالگری هستند، شما بردارید 
تا بچه های عقب مانده بیشتری به دنیا 
بیایند، هم پدر و مادرشان عذاب بکشند 

هم جامعه هزینه بدهد.«
-»بحث فقط لغو اجبار به غربالگری 
نیست، مسئله اصلی این است که با این 
طرح ســونوگرافی و آزمایشات )مثل 
تشخیص بیماری های پروانه ای و...( از 
لیست تعهدات بیمه برداشته می شود 
و باتوجه به هزینه های بــاالی این ها، 
باید منتظر رشد تصاعدی تولد نوزادان 

معلول به دلیل فقر باشیم.«
- »داریم به ژانر وحشت می رسیم. 
این همه ذوق و تبریک برای به دنیا آمدن 

بچه های معلول چه معنایی دارد؟«
-»فقط بچه بیارید. به هر قیمتی که 
شــده. حتی اگر بیماری جدی داشته 
باشــد و تا آخر عمر خودش و دیگران 
عذاب بکشــند مهم نیست. مهم تعداد 
ماســت که باید باال باشــد. مهم فقط 

افزایش جمعیت است.«
-»آیا بودجه ای برای هزینه نگهداری 
این اطفال با نیازهای ویژه اختصاص داده 
شده؟ مراکز درمانی چطور؟  آیا می توانید 
به صدها کودک با نیازمندی های خاص و 
والدینشان خدمات ارائه کنید یا خواهید 
گفت اراده خدا بوده و مردم باید تحمل 

کنند؟« 
-»زمانی کودک سندرم دان بسیار 

زیاد بود، چون غربالگری مطرح نبود.«
-»از نظر این ها )نمایندگان مدافع 
طرح(واکسن عقیم می کند و غربالگری 
جنین می کشد؛ این ها تصمیم می گیرند 

که مردم ایران این گونه زندگی کنند.«
- »خزعلی حال احتماال خوشحال 
است که این آزمایشات ممنوع شده چرا 
که در هر صورت هر بچه ای با هر اختاللی 
که متولد شود شناسنامه دارد و در آمار 
جمعیتی لحاظ می شود و این در راستای 

سیاست های افزایش جمعیت است.«
- »احتماال خانم خزعلی نوه مبتال 
به سندروم داون یا اوتیسم یا تاالسمی 
یا سیانوز و ... ندارند و نمی دانند نگهداری 
این بچه های معصوم و بیگناه غیر از بعد 
کمرشکن مالی چه بار روانی کشنده ای 
دارد و هیچ نهاد دولتی حمایت کننده  
معناداری از ســوی دولت، مسئولیت 
جان و مال و عمــر مادرانی را که بیگناه 
صاحب فرزندی ناسالم شده اند، برعهده 

نمی گیرد.« 
در پایان بد نیست به واکنش  سعید 
حجاریان در این خصوص اشاره کنیم که 
می گوید: »کسانی که مخالف غربالگری 
هســتند الزم نیســت به متخصصان 
مراجعه کنند... کافیست از حجج  اسالم 
آقایان محمدی گلپایگانی، امامی کاشانی 
و موسسه نسل امید تفحص کنند!« الزم 
به توضیح اســت که هر دو این آقایان 
فرزندی با سندروم داون دارند. موسسه 
نسل امید هم که در همین رابطه فعالیت 
می کند ظاهــراً با آقای امام کاشــانی 

مرتبط است.

افزایش نگرانی ها از  تصویب طرح »حذف اجبار خانواده ها به غربالگری پیش از زایمان« در مجلس

پناه بر عزرائیل...!

خبر

 مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا گفت: 
هر کشوری هر نوع واکسن تایید شده ای که دارد 
موثر است و باید تزریق کرد چراکه باید سطح 

ایمنی دنیا باال برود.
به گزارش خبرگزاری برنــا، مینو محرز در 
خصوص میــزان اثر گذاری واکســن کرونا در 
سراسر جهان افزود: آمریکا واکسیناسیون را از 
همه زودتر شروع کرد اما ۳۰۰ میلیون جمعیت 

دارد و باید حداقل ۲۰۰ میلیون نفر تزریق کنند 
تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ و میر 

مشخص شود.
 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصریح کرد: آمریکا هنوز به صورت سراســری 
این واکسن را تزریق نکرده و از سوی دیگر این 
بیماری در آن جا خاموش می شود و بعد دوباره 
شــیوع پیدا می کند که در پی آن میزان مرگ 

و میر زیاد می شــود؛ بنابراین تا همه افراد یک 
جامعه واکسینه نشوند و مصونیت نسبی پیدا 
نکنند نمی تــوان درخصوص اثرگــذاری این 
واکســن بر کاهش میزان مرگ و میر صحبت 

کرد.
محرز در پاسخ به این پرسش که این واکسن 
در مقابل ویروس های دیگــری مانند ویروس 
کرونای بریتانیایی هم موثر است یا نه، بیان کرد: 

برخی کشورها واکسن را شروع کردند و تا زمانی 
که واکسیناسیون به صورت کامل انجام نشود 
نمی توان اظهارنظر کــرد؛ اما اگر جهش بعدی 
پیدا نکند که تاکنون نداشــته ایم، می  توان در 

خصوص تاثیرگذاری آن اظهارنظر کرد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه افرادی که 
این واکسن را در سراسر جهان تزریق کرده اند به 
کرونا مبتال شدند یا نه، گفت: تاکنون گزارشی 
در این خصوص نداشته ایم و تزریق این واکسن 
عمر کوتاهی دارد. باید زمان بگذرد تا وضعیت 

مشخص شود.

او ادامه داد: هیچ کدام از این واکســن ها با 
یکدیگر فرق ندارند و باید بیــش از ۷۰ درصد 

سطح تاثیرگذاری داشته باشند.

محرز:

 هر نوع واکسن تایید شده کرونا را باید تزریق کرد

 وزارت بهداشت در بخشــنامه ای که اخیرا به مناطق 
عشایری فرســتاده، ارائه هرگونه وســایل پیشگیری از 

بارداری را ممنوع کرده است. 

ماهنامه اندیشه پویا در شماره جدید خود، با اعالم این 
خبر به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخته و آورده 
است:  به ورزان و مســئوالن مناطق قشالقی بختیاری ها 
می گویند زنان زیادی با مراجعه به خانه های بهداشــت، 
درخواست دریافت وسایل پیشــگیری دارند اما با وجود 
تعداد زیاد این وسایل، آن ها اجازه دادنشان را ندارند. این 
موضوع، موجب فشار روانی زیاد بر این زنان و ناامیدی شان 

شده است.
الناز محمدی، نویسنده این مطلب می گوید: این زنان در 

سن پایین ازدواج می کنند و با وجود حجم زیاد کار، مجبور 
به فرزندآوری زیادند و این موضوع موجب بیشــتر شدن 
خودکشی و خودسوزی بعضی از آنها شده است. تعدادی 
از این زنان برای رهایی از کتک های شــوهر و اجبار برای 
پسرآوری بیشتر، ناچار به بارداری اند و خیلی زود چهره 

و تنشان پیر می شود.
به گفتــه او،   تعدادی از آنهــا به دلیل اجــازه ندادن 
شوهرانشان هنوز در چادر و در مناطق صعب العبور زایمان 
می کنند و از نظر بهداشتی شرایط بسیار سختی دارند. در 

حال حاضر هیچ طرح بهداشتی و آموزشی خاصی در ییالق 
و قشــالق ایل بختیاری اجرا نمی شود. این زنان بار اصلی 

زندگی و اقتصاد عشایر را به دوش می کشند.
براساس این گزارش،   ممنوعیت ارائه وسایل پیشگیری 
از بارداری در مناطق عشایری به منظور افزایش جمعیت 
اجرا می شود. این در حالی است که زنان عشایری دسترسی 
چندانی به شهر و داروخانه ها ندارند و بار اصلی فرزندآوری 
و افزایش جمعیت، به رغم نارضایتی اکثریت شان، حاال بر 

دوش آنهاست.

ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری در مناطق عشایری ممنوع شد!
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