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امروز؛

عراقچی برای توضیح 
درباره مذاکرات وین به 

مجلس می رود

نگاهی به ادامه مسیر یحیی و تیمش در لیگ قهرمانان

رسم آشناکشی! 

طرح ترافیک در تهران از 
امروز لغو می شود

بایدن در گفت وگو با اردوغان بر به رسمیت شناختن 
نسل کشی ارامنه تاکید کرد؛ 
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 پدر علم ژنتیک ایران:

 طرح منع غربالگری جنين، 
بازگشت به 2۰۰ سال قبل است

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«
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رئیس جمهور تاکید کرد: در شرایط سخت 
برای اداره کشور، همانطور که وضعیت قرمز 
است، اگر می شود حاشیه سازی هم قرمز شود. 
حاشیه ســازی را لطفا کنار بگذاریم و با لسان 
انســانی و اخالقی با هم حرف بزنیم تا با یاری 

همدیگر از این موج عبور کنیم. 
به گزارش ایرنا، »حســن روحانی« صبح 
دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
بیشتر استان های ما در مسیر پیک این بیماری 
هســتند و هنوز به پیک نهایی آن نرســیده 
اند. ۱۸ اســتان به طور ویژه نام برده شــد که 
شرایط شان مساعد نیســت و هفت استان از 

این استان ها، شرایط شان بدتر است.
وی ادامه داد: ۱۲ استان شرایطی دارند که 
اگر مراقبت کنند، وضعیــت بهتری خواهند 
داشت. سایر استان ها از نظر ابتال، بستری ها و 
فوتی ها شرایط نگران کننده ای دارند و باید در 

این شرایط مراقبت کنیم.  
رییس جمهوری با تاکید بــر اینکه راهی 
نداریم در این هفته و هفتــه آینده تمام توان 
خود را به کار گیریم، اظهار داشــت: متولیان 
نظارت باید نظارت خود را تشدید کنند؛ چه در 
مناطق قرمز و چه در مناطق نارنجی. از قرارگاه 
می خواهیــم تیم های نظارت ویژه تشــکیل 
دهند و  نظارت را چه در اصناف و چه در ادارات 
تشــدید کنند و اال نمی توانیم از موج چهارم 

خالصی یابیم.
وی ادامــه داد: بــرای این کــه بتوانیم از 
یک واکســن از ســبد کواکس که مرجع ما 
هســت،  اســتفاده کنیم،  ۱۷۸ میلیون دالر 
پول می خواهد. پول داریم، اما جابه جایی آن 
مشکل است. این که ما می گوییم تحریم روی 
همه زندگی مردم تاثیر می گذارد بعضی ها باور 
نمی کنند و خبر ندارند که اداره کشور چگونه 
است. نمی دانند که در این کشور برای این که 
مرغ را پرورش دهیم و گوشــت آن در اختیار 
مردم قرار گیرد، چه مراحلی را طی می کند. 
عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است اما تمام 
نهاده های آن مثل کنجاله و جو و ذرت و بخش 

بزرگی از واکسن ها از خارج وارد می شود. حتی 
مرغ اجدا همه از خارج وارد می شود که آنها در 

تحریم برای ما مشکل ایجاد کردند.  
رییس دولــت تدبیر و امید بــا بیان اینکه 
یکی از اولویت های بزرگ دولت در این مقطع 
واکسن است، گفت: به رییس کل بانک مرکزی 
دســتور دادم که اولویت اول برای تامین ارز 
واکسن است. هیچ اولویتی باالتر از آن نیست 
و حتی در جلسه قبل دولت به او دستور دادم با 
هر مشکلی هست، ۱۰۰ میلیون دالر پول آن را 
کنار بگذارد. اما برای جا به جا کردن این پول ها 

با مشکالت بزرگی مواجه هستیم.  
روحانی یادآور شــد: واکســن خریداری 
کردیم و می کنیم و پــول آن را هم تامین می 
کنیم، وزارت خارجه و بانک مرکزی،   وزیرانی 
که در کمیســیون مشــترک برخی کشورها 
هستند همه شبانه روز تالش می کنند که اگر 
۲۴ ســاعت یکی از این تالش ها را روی کاغذ 
بیاوریم تا مردم ببینند که پول واکســن فالن 
کشور شرقی است یا غربی یا هر کجا که هست 
می خواهیم پرداخت کنیــم و جا به جا کنیم 
واقعا تحریم یک جنایت بزرگ اســت که در 

تاریخ ایران رخ داده است.
 عده ای به دلیل باند بازی همه مشکالت 

را روی دوش دولت می اندازند
رییس جمهــور گفت: متاســفانه عده ای 
روی باندبازی های سیاســی بــرای این که 
همه مشــکالت را بــدوش دولــت بیندازند 
حاضر نیســتند، مســاله را بفهمنــد. حاضر 
نیســتند بفهمند برای این که واکســن وارد 
کنیم حداقل یــک و نیم میلیــارد دالر پول 

می خواهیم. جا به جایی و تامین پول و خرید 
آنها از کشورهای مختلف آسان نیست. البته 
االن بخش خصوصی هم آزاد شده که زیر نظر 
وزارت بهداشت واکســن وارد کند و حتی اگر 
وزارت بهداشــت نیازهایــی دارد، باز بخش 
خصوصی تامین کند این کار آســان و ساده 
نیســت. حمل و نقل و جابه جایــی، نظارت، 

 امنیت واکسن ها همه مطرح است.  
وی خاطرنشــان کرد: واکسن از زمانی که 
سفارش داده می شود و تا کشور طرف معامله 
موافقت می کند تا قــرارداد آماده و خریداری 
می شود تا مقداری که می توانند به ما واکسن 
بدهند.  واکسن االن جزو کاالهایی نیست که 
بتوانیم هر مقدار بخواهیم بخریم. بنابراین این 
کار ساده و آسان نیســت و ما این کار بزرگ را 

داریم انجام می دهیم.
ویروس هندی از ویروس انگلیسی، 

برزیلی، آفریقای جنوبی و... بدتر است
روحانی با بیان اینکه امروز یک خطر دیگر 
در پیش روی ماســت و آن، ویــروس هندی 
اســت، عنوان کرد: ویروس هندی از ویروس 
انگلیســی، برزیلی، آفریقای جنوبی و... بدتر 
است. اگر این ویروس دومرتبه وارد کشور شود، 
ما مشکل بزرگ پیدا می کنیم. از استاندارهای 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و 
بلوچستان و حتی اســتان های جنوبی مانند 
کرمان و هرمزگان می خواهم مراعات کنند و 
بدانند تکلیف بزرگی برعهده شان است که این 

ویروس خطرناک وارد کشور نشود.  
وی ادامه داد: نیروهای مســلح، مرزبانی، 
اســتانداری ها، هالل احمر، وزارت بهداشت، 
وزارت راه و همه دســتگاه ها امروز بعد از ظهر 
قرارگاه در این زمینه تشکیل جلسه می دهد 
و چارچوبی بــرای همه دســتگاه ها تصویب 
می شود. ان شــااهلل نیروهای مسلح هم کمک 
کنند تا مردم دچار گرفتاری مجدد نشــوند. 
همه تالش ما این است از موج چهارم سریع تر 
عبور کنیم و مقداری آرامــش هم برای کادر 

درمان و هم برای مردم به وجود آید.  

پدر علــم ژنتیک ایران منــع غربالگری 
جنیــن و جلوگیری از ســقط های قانونی 
 و شــرعی را بازگشــت به ۲۰۰ سال قبل 
دانســت و گفــت: تصویــب ایــن طرح 
از نظــر اصول اخالقــی پذیرفته نیســت 
و اجــرای آن آســیب های اجتماعــی 
معــه  یــادی بــه جا قتصــادی ز  و ا

خواهد زد.
پروفســور داریوش فرهود در گفت و گو 
با ایسنا، با اشــاره به مفاد ماده ۵۳ طرحی 
که به مجلس شــورای اســالمی ارائه شده 
است، اظهار کرد: براســاس این طرح گویا 
قرار اســت هیچ گونــه توصیــه ای برای 
غربالگری به مادران بــاردار، حتی مادران 
 با ســنین باال و ســابقه تولد فرزند معلول 

ارائه نشود.
وی به ماده واحده قانون ســقط درمانی 
که دهــم خــرداد مــاه ۱۳۸۴ در  مجلس 
شــورای اســالمی تصویــب و بــه تایید 
شــورای نگهبان رســید اشــاره و تصریح 
کرد: براساس این قانون ســقط درمانی با 
تشــخیص قطعی سه پزشــک متخصص 
 و تأیید پزشــکی قانونی مبنــی بر بیماری 
جنین کــه بــه علــت عقــب افتادگی یا 
ناقص الخلقه بــودن و نیز موجب حرج مادر 
اســت و یا بیماری مادر که با تهدید جانی 
او توأم باشــد قبل از ولوج روح )چهار ماه( 
با رضایــت زن مجاز اســت و مجــازات و 
 مســئولیتی متوجــه پزشــک مباشــر 

نخواهد بود.
پرفسور فرهود افزود: براساس این قانون 

در موارد یاد شــده اجازه سقط جنین داده 
و این قانــون به خوبی انجام می شــد و آثار 
بسیار خوب پزشــکی و اجتماعی داشت، 
اما متاســفانه می خواهند مانــع انجام این 

کار شوند.
این متخصص علم ژنتیک با بیان اینکه در 
صورت تصویب، این طرح از نظر اجتماعی 
و اقتصادی آســیب های زیادی به جامعه 
خواهد زد، تصریح کرد: تولــد بچه هایی با 
مشــکالت ذهنی و جســمی همه اعضای 
خانــواده را تحت تاثیــر قــرار می دهد، به 
عبارتی یک چرخه ۱۰ تا ۱۵ نفری را درگیر 

می کند. 
پروفســور فرهود با اشــاره به اینکه هر 
دو طرح فوق، یعنی عــدم توصیه به انجام 
غربالگری ها و منع ســقط هــای قانونی و 
شرعی، مخالف اصول اخالقی هستند، گفت: 
ازسوی دیگربه دنیا آوردن چنین فرزندانی 
خالف مبانی دین مبین اســالم اســت و 
افراد باید کفاره بدهند، افزود: جای ســوال 
اســت چرا افرادی چنین پیشــنهادهایی 
 مــی دهنــد؟ چــرا مــا بایــد برگردیم 

به ۲۰۰ سال پیش!؟

این اســتاد ژنتیک با بیان اینکه اساس 
علم پزشــکی در جهت رفع آالم و دردهای 
مردم اســت تا به آنها اجــازه ندهند چنین 
فرزندی با ضعف جســمی و روانی دنیا آید 
و زجر بکشــد، یادآوری کرد: متاسفانه، با 
این وجود بــه صراحت به کادر بهداشــت 
و درمــان گفته می شــود که هیــچ گونه 
توصیه ای دربــاره انجــام غربالگری ها به 
مادران نکنند و حتی برای مادران با سنین 
باال کــه در آنها امــکان بیماری های عقب 
ماندگی جســمی مانند ســندرم داون باال 
می رود و مادرانــی که ســابقه تولد نوزاد 
 عقب مانــده دارند نیــز توصیه بــه انجام

 غربالگری ها نشود.
وی ایــن مــوارد را خالف حقوق بشــر 
دانســت و گفت: چنین رفتارها و قوانینی 
در کشــور ما باعث می شــود تــا دیدگاه 
کشــورهای خارجی نســب به کشورمان 
تغییر کنــد و بگویند ایــران قوانین حقوق 
بشــر را رعایت نمی کند. این چنین قوانین 
و صحبت هایــی خالف کرامــت و منزلت 
انسانی اســت. کرامت انسانی به همواره در 
 قرآن کریم و فرمایشات مقام معظم رهبری 

تاکید شده است.
این کارشناس مســائل اخالق پزشکی 
در سازمان جهانی بهداشــت، خاطرنشان 
کرد: چرا باید افرادی که در حوزه پزشــکی 
و ســالمت صاحب نظر نیســتند و حرفه 
تخصصی شــان نیســت، اظهار نظر کنند 
 و بــه دنبــال تصویــب قوانینی بــه ضرر 

سالمت مردم باشند!؟

خبرخبر

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا: 

 حاشیه سازی را برای اداره کشور کنار بگذاریم
پدر علم ژنتیک ایران:

طرح منع غربالگری جنین،  بازگشت به ۲۰۰ سال قبل است

سالح ورزی: از ماهیت 40 شرکت خصوصی متقاضی بی اطالع هستیم 

اتاق بازرگانی پای خود را از 
واردات واکسن بیرون می کشد

سياست 2

چرتکه 3

چندصدایی داخلی درباره حضور نظامی در یمن نشانه چیست؟

یک ایران با دولت ها 
و قدرت های موازی

ایــران بارهــا به جهــان و بــه خصوص 
کشــورهایی که با آن زاویه دارند این پیام را 
مخابره کرده که »قــدرت در ایران چندپاره 
است« و اتفاقا این قدرت ها هر یک سخنگوی 
خاص خود را دارند که لزوما مواضع مشترکی 
از تریبون های آنها شنیده نمی شود؛ تازه ترین 
نمونه اش هم اظهارات یک نظامی کهنه کار 
درباره کمک های نظامی و مستشاری ایران 
به یمن اســت که وزارت خارجه آن را انکار 

کرد، اما گوینده بر آنچه گفته اصرار دارد. 
رســتم قاســمی، همان آخریــن وزیر 
نفت دولــت محمــود احمدی نژاد اســت 
که پیش از وزیر شــدنش در ســال 9۰، در 

طول ســال های ۸6 تا 9۰ فرمانــده قرارگاه 
خاتم االنبیا بود. او این روزهای در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز برای 
کاندیداتوری در این انتخابات اعالم آمادگی 

کرده است.
آنچه نــام او را طی چند روز گذشــته در 
خبرها پرتکرار کرده؛ اما مربوط به بخشی از 
مصاحبه اش با پایگاه خبری روسیا الیوم است 
که در آن کمک مستشاری و نظامی ایران به 
حوثی های یمن را تایید کرده است؛ این تایید 
او در حالی است که تریبون رسمی سیاست 
خارجی ایران یعنــی وزارت خارجه همواره 

کمک نظامی به یمن را تکذیب کرده است...

ایران به عضویت »کمیسیون مقام زن« سازمان ملل متحد درآمد!

وقتی در شکاف جنسیتی انتهای جدول قرار داريم
شهرنوشت 6


