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 اداره حقوقی معاونت ریاســت 

 جمهوری در امور زنان و خانواده، گزارش
ســرانجام تدوین الیحه اهدای 
جنین در مراکز ناباروری را به اتمام رساند تا این 
الیحه پایانی باشــد برای حــرف و حدیث های 
موجود دربــاره خألهای قانونی نحــوه اهدای 
جنین به زوجین نابارور، آن هم بعد از گذشــت 

2دهه.
خأل های قانونی موجود بر سر راه اهدای جنین 
در مراکز ناباروری در طول این سال ها مشکالت 
بسیاری را پیش روی دریافت کنندگان جنین و 
اهدا کنندگان قرار داده بود. از پشیمانی دریافت 
جنین گرفته تا ارائه دادخواست استرداد جنین 
از ســوی اهدا کنندگان و مشــکالت شرعی و 

حقوقی اجرای این قانون که محل بحث بود.
تهیه الیحه اهدای جنین در مراکز ناباروری که 
حاال مدت های زیادی است موافقان و مخالفان 
این مبحث را درگیر خود کرده است در واقع برای 
پایان بخشیدن به این مشکالت کلید خورد. البته 
نقش سیاســت های افزایش جمعیت در کشور 
هم در تدوین این الیحه بی تأثیر نبود. از وقتی 
سیاست های کالن جمعیت در سال93 از سوی 
رهبری با تأکید بر تربیت نســل صالح و کارآمد 
و اختصاص تســهیالت مناســب جهت تامین 
هزینه های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت 
نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط ابالغ شد و در 
ادامه آن به موجب ســند ملی حقوق کودک و 
نوجوان مصوب سال۱۴۰۰، دولت موظف شد از 

یک سو تمهیدات و تدابیر الزم برای فرزندآوری 
و سالمت باروری را فراهم آورد و از سوی دیگر بر 
حفظ حق نسب کودک در والدت های ناشی از 
روش های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، 
رحم جایگزین، اهــدای جنین و... نظارت کند، 

تهیه و تدوین این الیحه جدی تر پیش رفت.
حــاال رقیه ســادات  مومــن، مدیــر کل دفتر 
بررســی های امــور حقوقی معاونت ریاســت 
 جمهوری در امور زنان و خانواده که خبر تدوین 
نهایی الیحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را 
رسانه ای کرده است می گوید: این اداره کل در 
راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و 
پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و 
خانواده و اولویت سنجی مشکالت و خألهای آن 
به منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات مؤثر 
و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت 
فقه و نگرش سیستم حقوقی، با همکاری مجلس 
شورای اسالمی، دستگاه های دولتی و نهادهای 
قضایی مرتبط و با دعــوت از فقها، حقوق دانان 
و متخصصان عرصه درمان نابــاروری اقدام به 
تدوین الیحه اهدای جنیــن در مراکز ناباروری 

کرده است.
او می افزاید: یکی از مهم ترین دستاوردهای این 
الیحه برای زوج های نابارور، رفع ابهامات موضوع 
»نســب« فرزند حاصله از اهدای جنین است. 
مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت 
ریاست  جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه 
می گوید: این موضوع ریشــه در الهام و اجمال 

قانون داشــت در واقع قانون مصوب۱3۸2، به 
کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است 
و این ابهــام و اجمال، عوارض ســوء خود را در 
عمل نشان می دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که 
محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ 
مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه 
می  کنند. به گفته مومــن، نظر اکثریت فقها آن 
است که نسِب فرزند، به صاحبان ژنتیک او )در 

اینجا، اهداکنندگان( بازمی گردد.
امیرحسین اعالیی، کارشناس حقوقی، از تدوین 
این الیحه به عنوان الیحه ای امیدبخش در قانون 
اهدای جنین یاد کرده و معتقد اســت: قانونی 
که 2 دهه تمام به عنوان تنها امید خانواده های 
محروم از فرزند برای بچه دارشــدن اســتفاده 

می شد، حاال در سایه این الیحه نگرانی های آنها 
را هم مرتفع می کند.

 او می گوید: دیگر به واســطه این الیحه دعوای 
نفی و اثبات نسب یا اســترداد فرزند در محاکم 
قضایی اقامه نمی شــود و این یعنــی اینکه ما 
یک گام بزرگ به ســمت دلگرمــی خانواده ها 
برداشته ایم. در گذشــته ما پرونده های زیادی 
با این موضوع داشــتیم که صرفا به بهانه اینکه 
فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، افراد 
در محاکم قضایی طرح دعــوا می کردند و این 
مســئله چالش های جدی را برای آنها به وجود 

می آورد.
 اما دکتــر آرزو قدیانی، فــوق تخصص درمان 
ناباروری می گوید: درســت اســت از روزی که 
قانون اهــدای جنین برای زوجیــن نابارور در 
کشور اجرایی شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از 
آن صورت گرفت، اما در طول این سال ها تمامی 
زوج هایی که برای بهره منــدی از این قانون به 
امید بچه دار شدن به مطب من می آمدند، نگران 
همین مسئله »نســب« فرزندشان بودند و چه 
بســا اگر در میانه راه هم منصرف می شــدند، 
دلیلش تنها این مســئله بود که خیالشــان را 

راحت نمی کرد.
او می افزاید: به اعتقاد مــن با این نظریه و طرح 
دیگر کمتر کسی حاضر به استفاده از این روش 

در فرزندآوری می شود.
مدیر کل اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنــان و خانواده اما باز محاســن الیحه 
اصالح قانون اهــدای جنین را برمی شــمارد 
و می گویــد: الیحه اهدای جنین، اســترداد یا 
بازپس گیری فرزند حاصــل از اهدای جنین را 
ممنوع کرده است و این یکی از اقدامات مهمی 
بود که ما در تدوین این الیحه انجام دادیم. مومن 
ادامه می دهد:  این یعنــی هرگونه طرح دعاوی 
استرداد فرزند حاصل از اهدا یا نفی نسبی و نفی 
ولد یا اثبات نسب او به بهانه تولد از روش اهدای 
جنین ممنــوع و در محاکم قضایــی غیرقابل 

استماع خواهد بود.
او در ادامه با بیان اینکه محرمانگی اسناد مربوط 
به اهدای جنین در قانون نیامده ولی باز ســعی 
شده که محرمانگی این اسناد از طریق آیین نامه 
اجرایی قانونی شــود، می پذیــرد که جای یک 
بانک اطالعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطالعات 
اهداکننــدگان و گیرندگان در شــرایط کامال 

محرمانه خالی است .
مدیرکل اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده معتقد است: پیشنهادی 
که برای اصالح قانون مطرح شده، تنها راه عملی 
برای برطرف کردن این مشــکل است و اگرچه 
مسئله را از اساس و به شکل ماهوی )به اصطالح، 
َحلّی( رفع نکند، دست کم جلوی آثار زیانبار آن 
را می  گیرد. در واقع، »نظریه نسب ژنتیک«، از 
قّوت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق دانان 
معاصر برخوردار است و دست کم در کوتاه مدت، 
احتمال زیادی برای تغییر آن نمی رود. راهکار 
ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض 
کند، از راه های دیگری جلوی دعاوی استرداد 

فرزند یا نفی نسب را می  گیرد.

استرداد جنین ممنوع
مخالفان و موافقان چه نظری درباره الیحه اهدای جنین دارند؟

تهیــه الیحــه اهــدای جنیــن در مراکــز 
نابــاروری کــه حــاال مدت هــای زیــادی 
اســت موافقان و مخالفان این مبحث 
را درگیر خود کرده، در واقع برای پایان 
بخشیدن به این مشکالت کلید خورد. 
البتــه نقــش سیاســت های افزایــش 
جمعیــت در کشــور هــم در تدویــن این 

الیحه بی تأثیر نبود

 اصالح حقوق ایثارگران
  در قانون ترمیم حقوق کارکنان

 و بازنشستگان )2(
پس از شرح این قانون در بخش اول به اقداماتی که درخصوص تطبیق 
حقوق ایثارگران شاغل بازنشسته و تحت پوشش قانون حالت اشتغال 
حقوق خود را از نیروهای مســلح و بنیاد دریافت می کنند، اشاره 
می کنیم. برابر این قانون اقدامات زیر باید درخصوص اصالح حقوق و 

کمک معیشت ایثارگران صورت گیرد:
۱. احــکام حقوقــی تمامــی بازنشســتگان، وظیفه بگیــران و 
مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی ۵درصد نسبت به 
احکام حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد؛ لذا آن بخش از خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و آزادگان صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی که حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه یا مستمری دریافت 
می کنند، احکام حقوقی آنان نســبت به حقوق شهریور ۵درصد 

افزایش خواهد یافت.
2.  3هزار امتیاز برای احکام حقوقی جانبازان و آزادگان کشوری که 
هنوز بازنشسته نشده اند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
هستند در احکام حقوقی آنان اعمال می گردد. آن گروه از ایثارگرانی 
که احکام حقوقی آنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده 
و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، مانند 
جانبازان حالت اشتغال تبصره یک بنیاد معادل ریالی 3هزار امتیاز در 
احکام حقوقی آنان اعمال خواهد شد. برابر دستورالعمل اجرایی قانون 
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری سازمان امور 
اداری و استخدامی معادل ریالی امتیاز مذکور، به میزان ۱۰میلیون 
و ۵9هزار ریال در احکام کارگزینی و قرارداد های کارکنان مشمول 
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب و سایر مشمولین 
جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، 
با عنوان »ترمیم حقوق« در یک ردیف مســتقل درج می شــود. 
3.برابردستورالعمل اجرایی قانون، 3۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی 
و قرارداد های کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان ۱2میلیون 
و 7۰هزار و ۸۰۰ریال، با عنوان »ترمیم حقوق« در یک ردیف مستقل 

درج می شود. در اجرای این افزایش ها رعایت موارد زیر الزم است:
* مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است 
و در محاسبه سایر اقالم پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده 

اضافه کار، پاداش پایان خدمت و... محاسبه نمی شود.
* تمامی افزایش های ناشــی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق 
موضوع جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور کسر نمی شوند؛ به طور مثال برای کارمندانی که در سال جاری 
پس از اعمال افزایش های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در 
حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ ۵۶میلیون ریال بوده و تفاوت تطبیق 
جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱دریافت 

می دارند، این تفاوت تطبیق از مبلغ ترمیم حقوق کسر نمی شود.
* افزایش جزء )۱( ماده واحده از سقف موضوع جزء )۸( بند )الف( 
تبصره )۱2( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مستثنا بوده و با لحاظ آن، 
میزان رقم ریالی سقف مبلغ ۴۰2میلیون و ۵9هزار ریال است. لذا 
سقف تعیین شده قبلی مبنی بر 392میلیون ریال به عنوان سقف 
حقوق دریافتی ماهانه موضوعیت ندارد. البته امتیازات ایثارگری نیز 

مشمول سقف دریافتی نخواهد بود.
۴. حقوق مشمولین جزء )2( بند )الف( تبصره )۱2( ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشــور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران 
و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و 
سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مبلغ 
9میلیون ریال افزایش می یابد که ایثارگران با شرایط فوق نیز مشمول 

این افزایش هستند.

تبدیل ۱۱۱عنوان کتاب درسی 
نابینایان به خط بریل 

۱۱۱عنوان کتاب درســی نابینایان و کم بینایان به شکل بریل و 
32عنوان کتاب به شکل گویا تبدیل شد. اسماعیل برقی، معاون 
برنامه ریزی آموزشــی و توانبخشی ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور با اعالم این خبر گفت: »هم اکنون ۵هزارو239 
دانش آموز نابینــا و کم بینا در بخش آمــوزش فراگیر )تحصیل 
دانش آموزان نابینا در مــدارس عادی و در کنــار دانش آموزان 
غیرمعلول( و هزارو9۰۶ دانش آموز در مدارس آموزش نابینایان 
و کم بینایان به تحصیل مشغولند. از این تعداد 22۸دانش آموز در 
خوابگاه های مدارس شــبانه روزی نابینایان و کم بینایان اقامت 
دارند. ســازمان آموزش و پرورش اســتثنائی هم دارای 9مرکز 
آموزش شــبانه روزی نابینایان وکم بینایان در ۵ استان و در کل 
23مرکز آموزشــی دانش آموزان دارای آسیب بینایی در سراسر 

کشور است.«

کرونا هنوز تمام نشده است 
»کرونا هنوز تمام نشــده و واریانت های جدید این بیماری در 
حال چرخش است، به همین دلیل کماکان باید آمادگی مقابله 
با کرونا، آنفلوآنزا و سایر ویروس های تنفسی را داشته باشیم.« 
محمدرضا صالحی، عضو کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان 
این مطلب تأکید کرد: »کشــورهای مختلف بررسی می کنند 
که در 3-2 سال گذشــته و مقابله با کرونا، چه اقداماتی انجام 
شده، چه اقداماتی بهتر بود بیشــتر و دقیق تر انجام شود و چه 
اقداماتی الزم بود، کمتر انجام شود. اجرای طرح هایی مانند طرح 
شهید سلیمانی در مقابله با بیماری ها ازجمله کرونا در کشور ما 
هم بسیار مؤثر بوده و توصیه ســازمان ها و مراجع بین المللی و 
داخلی بر تشخیص زودرس، شناسایی و آگاه سازی  افراد نسبت 
به بیماری شان به عنوان یکی از راه های مقابله با پاندمی هاست.«  
به گفته صالحی، ایران اقدامات مفید و مؤثر زیادی در مقابله با 
کرونا داشته و در کنار آن بهتر بود برخی اقدامات با دقت بهتری 
تصمیم گیری می شــد: »یکی از نقاط قوت ایران در این زمینه، 
واکسیناسیون و گســترش قابل توجه آن در جامعه بود که به 
کنترل کرونا کمک کــرد. البته کرونا هنوز تمام نشــده و باید 

کماکان آمادگی مقابله با این بیماری وجود داشته باشد.« 

 بهنام عرشی
 سرپرست مرکز مدیریت بیماری های 

واگیردار وزارت بهداشت
افراد باالی ۶۰ســال تا پایان همه گیری 
آنفلوآنــزا حتمــا واکســن تزریــق کنند؛ 
زیرا این گروه سنی بیشتر از سایر افراد 
در معرض ابتالی شدید به این بیماری 
قــرار دارنــد. تاکنــون حــدود ۱۶۰نفر در 
کشور بر اثر ابتال به آنفلوآنزا جان خود 
را از دست داده اند و بهترین راه مقابله 

با این بیماری، تزریق واکسن است.

 مهدی ولی پور 
 رئیس سازمان امداد و نجات 

هالل احمر 
تعــداد خودروهــای امــدادی کشــور، 
پایین تــر از اســتانداردهای موردنیــاز 
اســت. طبق اســتانداردها باید ۱۱هزار 
و۵۵۵ خــودروی امــدادی بــرای ارائــه 
خدمــات امــداد و نجــات در اختیــار 
این ســازمان باشــد، اما بیش از ۹هزار 
دســتگاه خــودروی امــدادی در کشــور 
کمبود داریــم. برای رفع ایــن کمبودها 
به بیــش ۱۶هــزار و۲۰۰ میلیــارد تومان 

اعتبار  نیاز است.

نقل قول

شــرکت  ۲هــزار  تولیدکننــده، 
وارد کننــده و تامین کننــده و ۲هــزار و 
۵۰۰توزیع کننــده فعــال تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی در کشــور فعالیت 

دارند.

عرضه کننــده برخــی اقــالم پزشــکی و 
۴۰۰شــرکت ارائه دهنــده  بیــش از 
خدمات پــس از فــروش دســتگاه های 
پزشــکی و کنتــرل کیفــی در حــوزه 

تجهیزات پزشکی فعال هستند.

قیمــت برخــی تجهیــزات پزشــکی در 
بازمهندســی ارزی ســال۱۴۰۱ کاهــش 
یافتــه و موجــودی تجهیــزات پزشــکی 
موردنیاز کشــور به میزان کافی اســت 
و در وضعیت مناسب تامین هستیم.

کــد IRC از ملزومــات و تجهیــزات 
پزشکی در سامانه تیتک سازمان غذا 
و دارو ثبت شده که از آن تعداد حدود 
۲۴۰هزار وســیله پزشکی، جزو وسایل 
 ،IRC مصرفــی، حــدود ۲۰هــزار کــد
دســتگاه و بقیــه نیــز شــامل قطعــات 
یدکی، لوازم جانبی یا کاالهای مصرفی 
دســتگاه های پزشــکی و آزمایشگاهی 

است.

2
هزار

1800
صنف

50
درصد

۳8۷
هزار

عدد خبر

آموزش

سالمت

ایثارگران بخوانند 

تغییر روش  استخدام معلمان 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره 

استخدام
به تغییــر روش اســتخدام 
معلمان و اینکه بعید اســت 
اســتخدام آنها از طریق ماده2۸ انجام شود، 
درباره رتبه بندی معلمــان و افزایش حقوق 
 خدمتگــزاران مــدارس، توضیحاتــی ارائه

 کرد. 
یوســف نوری در حاشیه نشســت شورای 
معاونیــن امــور مجلــس، وزارتخانه هــا و 
ســازمان های دولتی در جمــع خبرنگاران 
درباره صدور احکام حقــوق معلمان گفت: 
»اســناد ترمیم حقوق و رتبه بندی ارسال و 
برای این ماه مزایای رتبه اول یعنی آموزشیار 
معلم برای مشموالن صادر شده و همچنین 
 فراینــد صــدور احــکام قطعی آغاز شــده 

است.« 
نوری درباره اینکه آیا در آذر امســال پرونده 
صدور احکام قطعی بسته می شود؟ بیان کرد: 
»همکارانم گفته اند تا ماه آذر انجام می شود اما 
باید اجازه دهیم کار پیش برود. برخی معلمان 
ممکن است مدارکی را تحویل نداده باشند و 
رفت و برگشت هایی انجام شود، با احتساب 
بازنشســتگان سال گذشــته، 972هزار نفر 

مشمول رتبه بندی می شوند.«
 او همچنین درباره رتبه بنــدی مدارس هم 
عنوان کــرد: »رتبه بندی مــدارس یکی از 
گام های تحقق ســند تحول بنیادین است، 
شورای عالی آموزش و پرورش در حال احصای 
شاخص هاســت. همچنیــن پژوهش های 
میدانی انجام می شــود تا الگوی رتبه بندی 

مدارس احصاء شود.«
این مسئول درباره جذب و استخدام نیروی 
انسانی جدید در آموزش و پرورش بیان کرد: 
»این امر از طریق دانشگاه فرهنگیان دنبال 
می شــود و اخیرا مصوباتی در ســتاد تعلیم 
و تربیت داشــتیم که بتوانیــم از روش های 
متنوعی که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
و مصوبه ۸33 شورای عالی انقالب فرهنگی 
وجود دارد جذب نیرو داشــته باشــیم. اخذ 
مجوز اســتخدامی در حال پیگیری است و 
بعید می دانم جذب از طریق ماده2۸ داشته 

باشیم.« 

نوری با تأکید بر اینکه یکــی از اولویت های 
ما احیای دانشــگاه فرهنگیان است، عنوان 
کرد: »مقدماتی فراهم شــده تا هیأت ممیزه 
از وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان برگردد. 
همچنین آزمون جامع و ارزیابی های حرفه ای 
در طول سال، از جمله ابزارهایی هستند که 

صالحیت دانشجو معلمان را می سنجد. 
دانشــگاه فرهنگیان، بزرگ ترین دانشگاهی 
اســت که 9۵هزار دانشــجو دارد،  نســبت 
دانشــجو به اســتاد، وضعیت مطلوبی ندارد 
و اکنون در حــال  تقویت آن هســتیم. باید 
رشــته  معلمان با موضــوع تدریس، مرتبط 
باشــد. اکنون ۶۰درصد افرادی که براساس 
قانــون تعییــن تکلیــف مجلــس جذب 
 شــده اند، رشــته تحصیلی شــان منطبق 

نیست.« 
نوری درباره کمبود خدمتگــزاران مدارس 
و حقوق اندک آنها هم توضیح داد: »ســال 
گذشــته تغییــری در حقوق ســرایداران و 
خدمتگزاران ایجاد شد و امسال هم مشمول 
افزایش شــدند. این افراد پایه حقوقی شان 
ضعیف و تعدادشــان اندک است و باید برای 
تامین ســرایداران مدارس مجوز بگیریم که 

پیگیری ها در حال انجام است.« 
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن به 
مشــکالت تعطیلی مدارس در پاندمی کرونا 
هم اشــاره کرد و گفــت: »در دوران کرونا، 
مدارس 3سال تعطیل بود اما یک نفر اعتراض 
نکرد کــه دانش آموزان مشــکل تربیتی در 
 ابعاد روانشــناختی و جامعه شــناختی پیدا 
می کنند.  درحالی که نهایت تعطیلی مدارس 
در جوامع دیگر ۶ماه بود، نظام  سلطه به دنبال 
این  اســت که مدارس و دانشــگاه ها را واقعا 

تعطیل کند.«
 او تأکید می کند: »ضعف هایی در نظام آموزش 
و پرورش داریم ازجمله این که ارتباط  وثیقی 
با اولیای دانش آموزان نداریم. مهدهای کودک 
را به بهزیســتی ســپرده بودند، در حالی که 
بهزیستی عقبه آموزشی و علمی در این زمینه 
نداشت؛ البته با تذکری که رهبری دادند، در 
نهایت ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 

تاسیس شد.« 

منبع: سازمان غذا و دارو


