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شهرنوشت

آمارها نشــان می دهد که نمودار 
رشد جمعیت سرافکنده است؛ درست 
برعکس نرخ تورم و بیکاری و فالکت و 
غیره و غیره. هرچند دلیل این امر برای 
بسیاری واضح و مبرهن می نماید، اما 
ظاهرا دالیل و عوامل برای مسئوالن امر 
چندان مهم نیستند و قصد دارند تا با هر 
ضرب و زوری که شده، قِد خمیده رشد 
جمعیت را افراشته کنند و برای نیل به 
این امر از دمِ دستی ترین روش ها، آن 
هم بدون کوچکترین توجهی به تبعات 

فاجعه بار آن بهره ببرند. 
از ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی 
و جلوگیــری از عرضه رایــگان اقالم 
پیشگیری از بارداری که بگذریم؛ این 
روزها محدودیت شدید در سقط جنین 
ناسالم و منوط کردن آن به حکم قاضی 
هم اضافه شده اســت. حتی به تازگی 
کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت 
با ابالغ نامه ای به تمامی دانشــگاه ها، 
دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی سراسر کشور از 
مجازات حبس و ابطــال پروانه برای 
پزشکان مشوق اجرای تست غربالگری 

جنین خبر داد.
موضوعی که از منظر بســیاری از 
پزشکان فاجعه ای است که سالمت زنان 
باردار را تهدید و کشور را با سونامی انواع 
معلولیت  و بیماری های ژنتیکی و تبعات 
اجتماعی آن در آینده ای نه چندان دور 

مواجه خواهد کرد.
با وجود همه این نگرانی ها، هفته 
گذشــته صابر جباری، رئیــس اداره 
جوانی جمعیت وزارت بهداشــت با 
اعالم ثبت اسامی تمام مادران باردار در 
سامانه  جامعی خبر داد که بسیاری از 
رسانه ها از آن با عنوان »گشت بارداری« 
یاد کردند. سامانه ای که این وظیفه را به 
عهده دارد تا زنان باردار را رصد کند و 
جلوی سقط جنین های مخفیانه در 
کشــور را بگیرد. هر چند خود وزارت 
بهداشت این نام را قبول ندارد، اما به نظر 
می رسد آنچه قصد انجام آن را دارد با 
تعبیر به کار رفته در این ترکیب چندان 

بیگانه نیست.
بر اســاس آمــار رســمی اعالم 
شده ســاالنه حدود ۳۷۰ هزار سقط 
غیرقانونی در کشــور داریم که حدود 
۳.۵ تا ۴ درصد این مــوارد مربوط به 
روابط خارج از عــرف و باقی این موارد 
با انگاره هایی نظیر ناخواســته بودن 
بــارداری و بــدون برنامه ریزی بودن 
بارداری همراه هستند، مواردی که به 
نظر می رسد در طرح جوانی جمعیت 
قرار است جلو آن گرفته شود. هر چند 
حتی مسئوالن امر هم می گویند که این 
همه ماجرا نیست و این طرح تازه در اول 

راه قرار دارد!

دیروز اما پدرام پاک آیین، سخنگوی 
وزارت بهداشت با اشــاره به راه اندازی 
ســامانه ملی »باروری سالم« با هدف 
هوشمندســازی خدمات بهداشتی-

درمانی حوزه سالمت مادران باردار و 
درمان ناباروری گفت: »چیزی به نام 
گشــت بارداری درمراکز بهداشتی و 
درمانی وجود ندارد و خدمات ازطریق 
سامانه یکپارچه باروری ســالم ارائه 

می شود«.
به گفته او برای حمایت از سالمت 
مادر بــاردار و ارتقــای مراقبت های 
بهداشــتی در دوران بارداری اقدام به 
راه اندازی ســامانه ای ملی و یکپارچه 
شده است. او همچنین گفت که در این 
سامانه، اطالعات مادران باردار و همین 
طور افراد نابــارور و خدماتی که مراکز 
بهداشتی، درمانی، آزمایشگاهها، مراکز 
درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری 
در بخش دولتی و خصوصی به اشخاص 

ارائه می کنند، ثبت و ارزیابی می شود.
این در حالی اســت کــه روزنامه 
هم میهن در روزهای اخیر در گزارشی 
نوشــت: »مامورانی از ســوی وزارت 

بهداشــت در بعضی بیمارســتان ها 
مستقر شده اند که به  گفته مسئوالن 
بیمارســتان مجــوز قانونــی دارند. 
مامورانی برای بررســی بیمارانی که 
به لحاظ سنی هنوز بارور هستند تا به 
آنها هشدار دهند: بچه دار شو، زن بدون 

رحم ناقصه!«

اعتراض بیش از ۵۰ تشکل
علمی پزشکی 

دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت 
درباره غربالگری ناهنجاری جنین با 
اعتراض شدید بیش از ۵۰ تشکل علمی 
پزشکی روبرو شده است و روسای این 
تشکل ها از وزیر بهداشت خواسته اند 
آن را لغو کند. زیــرا از نظر تخصصی 
»دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول 
اخالقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع 
حقوق و ســالمت خانم هــای باردار 

می شود«.
در بخش هایی از این نامه خطاب به 
بهرام عین الهی، وزیر بهداشت با انتقاد 
از اینکه بر خالف تاکید سیاست های 
کلی نظام قانون گذاری کشور، در مورد 
اخیر از هیچ یک از انجمن های علمی 
مرتبط نظرخواهی نشده، آمده است: 
»دستورالعمل برخالف منابع علمی 
معتبر و به روز نگاشــته شده به نحوی 
که اشــکاالت علمی و فنی ساختاری 
و محتوایی این دستورالعمل منجر به 
محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی 
و محروم جامعــه از خدمات ضروری 

سالمتی می شود«. 
در ادامه این نامه آمده است: »این 
دستورالعمل شــروع روند غربالگری 
را منوط به درخواست توسط والدین 
کرده اســت. در صورتی که والدین از 

ســواد کافی و اطالعات الزم بی بهره 
باشــند امکان درخواست تست های 
تشخیصی را از پزشک خود ندارند که 
موجبات گسترش بی عدالتی در سطح 
کشور می شود و عالوه بر نقض عدالت 
زمینه ساز نقض تعهد حرفه ای به جهت 
افزایش آالم خانواده با تولد نوزاد مبتال 
به ناهنجاری های جنینی می شود که 
منجر به عســر و حرج مادر و خانواده 

می گردد«.
در بخش های دیگر این نامه به تهدید 
کیفری پزشکان اشاره شده و آمده است: 
»در این دستورالعمل ارائه دهندگان 
خدمت درصورت ارائه اطالعات صحیح 
و علمی اما برخــالف پروتکل؛ تهدید 
به مجازات هایــی نظیر حبس، جزای 
نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که 
موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و 
ارائه دهندگان خدمت می شود و قطعا 
سبب آسیب به روابط سالمت و جامعه 
پزشکی با مردم می شود و رابطه علمی و 
منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط 
دستوری و اجباری تبدیل می شود که 
بی شــک همه طرف ها به ویژه مردم 

متضرر می شوند«. 

طرح جوانی جمعیت
 چه می گوید؟

براساس آمار، نرخ رشد جمعیت در 
ایران از ۱۰ سال گذشته تاکنون کمتر از 
یک درصد شده است. در حالی که در 
این سال ها قوانین مختلفی برای رشد 
جمعیت دیکته شده، اما هیچ کدام از 
آنها کارآمد نبوده است. از ممنوعیت 
وازکتومی و توبکتومی گرفته تا طرح 
اختصاص ســهام بورس به فرزندان 
ســوم و چهارم به بعد و کاهش زمان 

خدمت سربازی پدر و وام مسکن ۷۰ 
میلیون تومانی و وام بدون بهره ۴۰، 6۰ 
میلیونی و... برای فرزند بیشتر و بیشتر 
داشــتن. طرح هایی که هر از چندی 
برای ترغیب مردم بــه فرزندآوری از 
آستین قانونگذاران بیرون می آید و در 
کنار تورم لجام گســیخته چنان رنگ 
می بازد که کمتر کســی را سر سوزنی 
به فرزندآوری ترغیب می کند. به نظر 
می رسد مســئوالن این موضوع را به 
خوبی دانسته اند. اما از آنجایی که به نظر 
می رسد از پس مهار مشکالت اقتصادی 
برنمی آیند و حریف تورم چند رقمی 
نمی شوند، با ابزار پلیسی و ممنوعیت و 
محرومیت و مجازات وارد میدان شده تا 
شاید این بار خانواده ها را از ترس وادار به 

افزایش جمعیت کنند.

روی خطرناک ماجرا
بســیاری از کارشناســان هشدار 
می دهنــد این قوانین بــرای افزایش 
جمعیت تبعات گرانــی برای جامعه 

خواهد داشت.
مثال مــاده ۵۱ این قانــون جوانی 
جمعیــت، توزیع رایــگان و یارانه ای 
وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت 
را ممنوع می کند. این بدان معناست 
که آنها که توان مالی خرید آزاد وسایل 
پیشگیری از بارداری را ندارند، محکوم 
به فرزندآوری هســتند. این در حالی 
است که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی 
بخشــی از کارکرد این وسایل رایگان 
پیشــگیری از بیماری های مقاربتی 

است.
در تبصــره این مــاده، همچنین 
آمده کــه فــروش داروی جلوگیری 
در داروخانه ها هم منوط به دســتور 

پزشک است. از ســوی دیگر در حالی 
که در ماده ۵۲ این قانون عقیم سازی 
موقــت و دائم جرم انگاری شــده، در 
ماده ۵۴ آن نیز تاکید می کند که تمام 
آزمایشــگاه ها باید به صورت آنالین 
اطالعات مراجعه کننــدگان را ثبت 
کنند تا اگر زنی برای تشخیص بارداری 
اقدام کند اطالعاتش ثبــت و تا زمان 
زایمان ردیابی شــود. در حالی که این 
ردیابی برای جلوگیری از ســقط های 
غیر قانونی عنوان شده است، اما بسیاری 
از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این 
ماده، بهداشــت باروری را در کشور به 
شدت کاهش می دهد و سبب می شود 
بسیاری از زنان از وحشت این پیگیری از 
مراجعه به پزشک خودداری کنند و در 
این میان زنان در مناطق محروم کشور 
بیش از پیش در معرض آسیب ناشی 
از بارداری های ناخواسته قرار خواهند 

گرفت.
امــا فعــاالن اجتماعــی یکی از 
فاجعه بارتریــن قســمت های طرح 
جوانــی جمعیــت را بخشــی از آن 
می دانند کــه در آن »ارجاع مادران 
باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی، 
توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی 
و درمانی جرم تلقی شــده اســت«. 
بخشــی که می تواند امــکان تولد 
کودکان با ناتوانی هــای مادرزادی را 
به شــکل قابل توجهی افزایش دهد. 
طبق اعالم سازمان بهزیستی از سال 
۹۲ تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورد از سوی 
این ســازمان به پزشکی قانونی برای 
سقط ارجاع داده شده اند و به عبارتی 
ســاالنه بین ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ مورد به 
پزشــکی قانونی ارجاع شدند و بدین 
ترتیب از تولد جنین دارای اختالالت 
ژنتیکی پیشگیری شده است. موردی 
که به نظر می رســد براساس ابالغیه 
جدید وزارت بهداشت که می گوید: 
»کســانی که از اجــرای قانون طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 
اســتنکاف کنند به مجازات حبس 
یا جزای نقدی محکوم می شــوند و 
به مراجع قضایی معرفی  می شوند« 
به زودی با رشــد قابــل توجه تولد 
کودکان معلول و دارای بیماری های 
مادرزادی مواجه خواهیم شد. رشدی 
که نه تنها پشتوانه ای برای جمعیت 
کشور محسوب نمی شود که سالمت 
اجتماعی را تهدیــد و افراد را حتی از 

تشکیل خانواده برحذر می دارد.

۵۰ تشکل پزشکی: دستورالعمل غربالگری ناهنجاری جنین، مخالف اصول اخالقی و قانون است 

افزایش جمعیت با نقض عدالت و گسترش معلولیت

طبق اعالم سازمان 
بهزیستی از سال ۹۲ 

تاکنون حدود ۸۲۰۰ مورداز 
سوی این سازمان به 

پزشکی قانونی برای سقط 
ارجاع شده اند و بدین 

ترتیب ساالنه بین ۹۰۰ تا 
۱۴۰۰ مورد از تولد جنین 
دارای اختالالت ژنتیکی 

پیشگیری شده است

دستورالعمل اخیر وزارت 
بهداشت درباره غربالگری 
ناهنجاری جنین با اعتراض 

شدید بیش از ۵۰ تشکل 
علمی پزشکی روبرو 

شده است و روسای این 
تشکل ها از وزیر بهداشت 
خواسته اند دستورالعملی 

که از نظر آنها مخالف اصول 
اخالقی و قانون است 
و باعث تضییع حقوق 
و سالمت زنان باردار 

می شود را لغو کند
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رئیس سازمان محیط زیست:

 طالبان در حق آبه هیرمند
 زیر بار اعداد و ارقام ما نمی رود

رئیــس ســازمان محیط 
زیســت گفت: در جلسه وزارت 
نیرو با همتایان خود در کشــور 
افغانســتان وضعیت رهاسازی 
حق آبه رودخانه هیرمند پیگیری 
شد. به گزارش ایسنا، علی سالجقه اظهار کرد: متاسفانه این 
جلسات به نتیجه نرسیده است چون طرف مقابل زیر بار 

اعداد و ارقام ما نمی رود.
    

مسئول ذی ربط در سازمان بهزیستی خبر داد:

واگذاری کودک به ۳۰۰ زن مجرد
مدیرکل امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور 
گفت: در ۱۰ سال اخیر حدود ۳۰۰ خانم مجرد توانسته اند 
سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند. به گزارش ایلنا، سعید 
بابایی گفت: در طول سال اخیر متقاضیان فرزندخواندگی 
کودکان زیر ۲ سال از ۷۵ درصد به 6۵ درصد کاهش یافته که 
نشان از اقبال خانواده ها به فرزندپذیری کودکان بزرگ تر و ثمر 

دادن فرهنگ سازی در این زمینه است.
    

مرگ دوباره کودکی در هوتگ
روز گذشته یک کودک شــش ساله درون هوتگ 
غرق شد. به گزارش منابع محلی، این کودک بلوچ به نام 
سلیمان بالیده فرزند یونس اهل جادوزهِی دشتیاری 
هنگام برداشتن آب درون هوتگ افتاد. در سال ۲۰۲۲ 
میالدی دستکم ۱۹ کودک بلوچ و ۲ نفر بزرگسال در 

هوتگ، رودخانه و آبگیرها غرق شده اند.
    

باز هم رسم غلط تیراندازی
 در عروسی قربانی گرفت!

پلیس استان فارس خبر داد: 
جمعه شــب فردی ۳۰ ساله در 
یک مراسم عروسی در شهرستان 
مرودشــت به هنگام شادی با 
اسلحه شکاری به صورت سهوی 
به سمت دوست ۳۳ ساله خود تیراندازی کرده که وی بر اثر 
شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می شود.  در چند 
ماه اخیر چندین قتل سهوی در اثر رسم تیراندازی در مراسم 

عروسی در برخی از مناطق کشور گزارش شده است.
    

الزام استفاده از ماسک 
در اماکن عمومی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: همچون 
بیشتر نقاط دنیا، شاهد روند افزایشــی ابتال به کرونا 
هستیم. عباس شیراوژن تاکید کرد: استفاده از ماسک 
در هواپیما، قطــار و مترو، اتوبــوس و اماکن زیارتی و 

هیئت های مذهبی الزامی است.
    

عامل آتش سوزی تاالب انزلی 
دستگیر شد

مدیرکل مدیریت بحران گیالن گفت: آتش سوزی 
تاالب انزلی عمدی بوده و متهم دســتگیر شده است. 
آتش ســوزی تاالب بین المللی انزلی از ســاعت ۱۵ 
عصر روز جمعه، ۳۱ تیر آغاز شــد و پس از سوزاندن 
۱۰ هکتار در ساعات پایانی جمعه شب خاموش شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیر مرادی با اشاره 
به اینکه عامل این آتش سوزی دستگیر شد گفت: این 
آتش سوزی در مناطق دور از دسترس تاالب بود و مهار 
آتش برای آتش نشانان و نیروهای بومی منطقه بسیار 
دشوار بود، ولی با تالش آتش نشانان، نیروهای امدادی، 
یگان حفاظت محیط زیست و دیگر گروه ها ساعت یک 

بامداد امروز آتش به کلی مهار شد.
    

اعدام قاتل مامور نیروی انتظامی
رئیس کل دادگســتری 
فارس خبر داد فردی که قاتل 
علی اکبر رنجبر سرهنگ نیروی 
انتظامی معرفی شده، امروز در 
شیراز به دار آویخته شده است. 
سرهنگ رنجبر، جانشین وقت پاسگاه بید زرد شیراز، 
بهمن ماه گذشته به قتل رسیده بود. کاظم موسوی گفت: 
پس از تایید رای دوم دادگاه کیفری توسط دیوان عالی 
کشور با توجه به اصرار اولیای دم مرحوم رنجبر بر اجرای 
حکم قصاص و عدم تمایل آنان بر بخشش محکوم، با فراهم 
شدن مقدمات اجرا مجازات قصاص، با حضور اولیای دم در 

محل وقوع جنایت به اجرا درآمد.
    

یافتن اسکنر در ریش یک کنکوری!
یک نماینده تهران گفت: شاید هیچ کس به اندازه 
من و تعداد محدود دیگری، از تخلفات سازمان سنجش 
در این چند سال مطلع نباشد. به گزارش مهر، احمد 
نادری افزود: امسال فردی در ریش خود »اسکنر« کار 

گذاشته بود.

از گوشه و کنار 

در پی وقوع ســیل در حوالی استهبان تا عصر دیروز ۲۱ 
نفر فوت کردند و ۲ نفر مفقود شــدند. در سیل مشابهی که 
فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در شیراز به وقوع پیوست نیز ۲۱ 

نفر جانشان را از دست دادند.
 به گزارش منابع محلی حدود ســاعت ۵ بعدازظهر روز 
جمعه بارندگی شدید در منطقه رودبال ایج در بخش مرکزی 
استهبان منجر به وقوع سیل شد و تعدادی از افراد بومی یا 
گردشگران که برای تفریح به کنار رودخانه رفته بودند و در 
بستر رودخانه حضور داشتند به دلیل باال آمدن آب گرفتار 

سیالب شدند.
این بارندگی شدید عالوه بر استهبان در شهرستان های 

داراب و نی ریز هم رخ داد.
عصر دیروز، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس 
از افزایش شمار جان باختگان سیل در شرق این استان به 

۲۱ نفر خبر داد.

یوســف کارگر، فرماندار اســتهبان، از این که سازمان 
هواشناسی پیشــتر درباره وقوع سیل هشــدار نداده بود، 

انتقاد کرد.
در واکنش به این انتقاد، ســازمان هواشناســی استان 
فارس اعالم کرد که عصــر چهارشــنبه، ۲۹ تیر احتمال 
وقوع بارش هــای رگباری و رعد و برق در ســاعات عصر را 

»پیش بینی« کرده بود.
بر اساس گزارش ها، بیشتر شهروندان حادثه دیده افرادی 
بوده اند که عصر روز جمعه برای تفریــح به تفرجگاه های 

منطقه رودبال در بخش مرکزی استهبان رفته بودند.
در همین زمینه خبرگزاری ایرنا روز شــنبه گزارش داد 
که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری به 
بازرس کل استان فارس مأموریت داده است که در صورت 
وجود قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاه ها، 

مراتب را برای رسیدگی های بعدی گزارش کند.

با وجود ایــن که مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
فارس از نجات ده ها شهروند توسط نیروهای امدادی خبر 
داده است، برخی مقامات استان فارس می گویند که احتمال 
دارد شمار قربانیان و میزان خسارت های وارد شده بیش از 

آخرین آمارهای اعالم  شده باشد.
طبق این گزارش، در جریان این ســیل ۱۵ خودرو نیز 
دچار آبگرفتگی شدند که ۱۲ خودرو از آب خارج شده است.

 بسیج امکانات برای یافتن مفقودین 
و بررسی علت حادثه 

ســخنگوی  دولت  در  حســاب  کاربری  خود  در  توئیتر،   

نوشت:   درگذشت تعدادی از هموطنان مان را در حادثه سیل 
استان فارس تسلیت می گویم.

علی  بهادری  جهرمی  اعالم کرد: تمام امکانات برای یافتن 
مفقودین و بررسی علت حادثه بسیج شده است.

همچنین معــاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با 
استاندار فارس دستور داد به وضعیت حادثه دیدگان سیل 

در شهرستان استهبان رسیدگی شود.
محمد مخبر از اســتاندار فارس خواســت تا با تشکیل 
کمیته ای متشکل از مسئوالن مربوطه ضمن بررسی دقیق 
حادثه و تشخیص قصورات احتمالی، خسارات مالی و جانی 

وارده به مردم در اسرع وقت جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در این تماس تلفنی بر ضرورت 
بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ها برای یافتن مفقودین و 

تسکین آالم داغ دیدگان تاکید کرد.
مخبر پــس از ارایه گــزارش محمد هــادی ایمانیه از 
آخرین وضعیت این حادثه، بــر ضرورت پیگیری وضعیت 
حادثه دیدگان ناشی از ســیل تأکید کرد و از وی خواست 
تا زمینه های شکل گیری این حادثه با دقت بررسی شود و 
ضمن ارسال گزارش کارشناسی و دقیق، اقدامات الزم برای 

پیشگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گیرد.

۲۱ تن در سیل عصر جمعه در یک تفرجگاه جان باختند

تکرار فاجعه سیل شیراز در استهبان

گزارش


