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از گوشه و کنار

آماری شگفتیآور از زبان یک مسئول؛

مصالی بزرگ پایتخت حوزه
اصلیکنکور تهرانیها

روزانه دوهزار جنین در ایران سقط میشود!

ریحانه جوالیی

گزارشها و آمار رســمی میگوید
در ایران ،ســاالنه  600هــزار مورد
سقطجنین داریم ..این آمار در حالی
ارائهشده اســت که روند کاهش آمار
والدت در کشور ما (مخصوصاً در سال
 )۹۸در  ۵۰ســال گذشــته بیسابقه
بوده و کارشناســان از روند روبه رشد
کهنســالی در میان جمعیت ایران
ابراز نگرانی شدید میکنند.
دو روز پیش کبری خزعلی ،رئیس
شورای اجتماعی زنان ایران گفته است
کهروزانه ۲هزارسقطغیرمجازدرکشور
انجاممیشود.
بهگفتهاینعضوشورایعالیانقالب
فرهنگی هیچ نظارتــی در این زمینه
وجود ندارد درحالیکه معاونت وزارت
بهداشتبایددراینزمینهنقشنظارتی
داشتهباشد.
البته آمارهای ارائهشــده در رابطه
با ســقطجنین بین مسئوالن متفاوت
اســت .تا پیش از گفته خزعلی این رقم
بین 450تا 600هزارموردذکرشدهبود.
سقطهانیمیازمتولدانیکسال
راتشکیلمیدهند
چند وقت پیش مشــاور عالی وزیر
بهداشــت در خصوص روند پیر شدن
جمعیت کشورمان هشــدار داده است
که امســال نرخ رشــد جمعیت به زیر
یکدرصد ســقوط کرد و ایران تا سال
 ۱۴۳۰بــه پیرتریــن کشــور منطقه
تبدیل خواهد شد .البته کاهش تمایل
خانوادههــا به فرزنــدآوری نیز یکی از
دالیل اصلی این اتفاق است و به اعتقاد
کارشناسان از سال  ۹۴همزمان با آغاز
رشد بیسابقه تورم در کشور خانوادهها
تمایل کمتری به فرزنــدآوری از خود
نشان دادهاند .بر این اساس میزان تولد
در ســال  ۹۸حدود یکمیلیون و۲۰۵

هزار مورد بود که کاهش بیســابقهای
نسبت به سالهای گذشته داشته است
ودراینسالنرخزادوولدبا 14.5تولدبه
ازایهرهزارنفرجمعیتبهکمترینحد
خود طی ۵۰سال گذشته رسیده است.
ازسویدیگرتعدادتولدهایسال ۹۷در
مقایسه با سال  ۹۴نشاندهنده کاهش
۲۰۳هزارو ۷۱۰نفریجمعیتاست.
همچنین بر اســاس گزارشــی در
خراســان ،ســاالنه  ۴۵۰تا ۶۰۰هزار
ســقطجنین قانونی و غیرقانونی در
ایران رخ میدهد کــه هزینه هر عمل
سقط غیرقانونی ۴/۵تا 5میلیون تومان
اســت ،بااینحال پدرام کاويان ،مدیر
گروهسیاستگذاریخانوادهوجمعیت
شبکهکانونهایتفکرایران(ایتان)هم
گفته که گاهی تعداد ســقطها حدود
نیمــی از تعداد متولدان یک ســال را
تشکیلمیدهد.
سقطجنینموضوعی
پذیرفتهشدهباریسکباال
زماني ســقطجنین در ايران يک
تابو بود که شکســتن آن براي هر زني
آسان ميسر نميشد ،بسياري از مادران
باوجود تمام مشــکالتي که داشتند
نميتوانستندزيربارسقطجنینبروند.
اماامروزهدرتهرانکافياستبادستاني
پر از پول به مطــب يکي از صدها ماما و
کســاني که اين کار را آشکار يا پنهاني
انجــام ميدهند ،بروند تــا در کمتر از
يک ساعت جنين خود را سقط کنند.
مروري بــر آمارها ،به جهــت برخي
يادآوريها بيثمر نيســت ،برای مثال
قريب دو سال پيش حدود 42ميليون
سقطجنین در دنيا اتفاق افتاده است.
دکتر محمدمهدي آخوندي ،رئيس
انجمن علمي جنینشناســی ،در این
موردمیگوید«:طبقآماررسميوزارت
بهداشت ،هر روزهزار جنين در کشور
کشته ميشود که تنها حدود  10مورد
قانوني اســت! من البته آمار موثقي در
مورد حدود700هزار ســقط در سال را

هم دیدهام که در رسانهها اعالم کردم و
حتماً تاکنون اين ميزان بيشتر هم شده
است .تازه اين اعداد ،آمار دقيق نيستند
و همانگونه که گفتم ،برداشت از قرائن
و شواهد اســت .آمار دقیق قطعاً خيلي
بيشتر از اين اعداد اســت .اين در حالي
استکهماقانونداريموميتوانبااجراي
درست آن ،هم آمار کلي سقط را کاهش
داد و هم از اين تعداد سقط غيرقانوني با
عوارضوتبعاتشديد،جلوگيريکرد».
میدانیم که در ایران ســقطجنین
بهصورت گسترده انجام میشود اما به
لحاظ جنبههای دینی ،شرعی ،عرفی
و اعتقادی ایــن کار در خفــا و پنهانی
صورت میگیرد .ســقطجنین ،آنهم
بهصورتغیرقانونیبرایمادرمشکالت
زیادی ایجاد میکند؛ این مشــکالت
میتواند هم جسمی و هم روحی باشد،
اماواقعیتایناستکهوقتیسقطجنین
غیرقانونی صورت میگیرد و با توجه به
ترس از پیگیریهــای قضایی ،مادری
که از این اتفاق آسیبدیده باشد ،حتی
برای رواندرمانی هم حاضر به مالقات
با یکروانشناسیارواندرمانگرنیست.
نکته دیگر اینکه بسیاری از این سقطها
در مراکز غیربهداشــتی ،نزد ماماهای
بیمجوزانجاممیگیردکهاحتمالمرگ
و آسیبهای جدی بدنی ازجمله شوک
عفونی ،پارگی رحم ،آســیب به احشا،
ایجاد زمینههای نابــاروری در آینده ،و
خونریزی،ازجملهمهمترینعوارضآن
در بعد جسمانی است .در بعد روانی نیز
احساسگناه وافسردگیشدیدازجمله
مواردی است که سالمت روحی مادر را
تهدیدمیکند.
فضایمجازیمقصرهمهچیز
است،حتیسقطجنین
در رابطه با سقطجنین و دالیل آن تا
امروز گمانهزنیهای زیادی انجامشده
است .برخی از مشــکالت اقتصادی،
روابط خــارج از ازدواج ،عــدم تمایل
به فرزنــدآوری زوجهــا و  ...گفتهاند و

رئیسشورای اجتماعی
زنان ایران گفته است
که روزانه ۲هزار سقط
غیرمجاز در کشور انجام
میشودوهیچنظارتی
در این زمینه وجود ندارد
درحالیکه معاونت وزارت
بهداشت باید در این زمینه
نقشنظارتیداشتهباشد

حاال عضو هیئترئیسه مجلس دلیل
بــاال رفتن ســقطجنین را ناشــی از
آسیبهای فرهنگی در فضای مجازی
عنوان کرده اســت .حسینعلی حاجی
دلیگانــی در گفتگویــی در خصوص
آســیبهای فضای مجــازی ،گفت:
۸۰درصد از پهنای باند اینترنت کشور
دراختیارخارجیهاست،کهاینمسئله
آســیبهای فرهنگی فراوانی را برای
ما به همراه داشته اســت .این حضور
گسترده خارجیها در فضای اینترنت
کشــور آســیبهای جدی فراوانی را
بهویژهدرحوزهمسائلخانوادگی،بحث
فرزندآوری و  ...داشته است.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد:
نکتهبااهمیتتراینجاستکهازبیناین
 ۴۵۰هزار ســقطجنین در کشور۱۲۵
هزار مورد بهصورت غیرقانونی در کشور
انجاممیشود.
او در پایان یادآوری کرده اســت که
باید در حوزه فضای مجازی جدیتر از
گذشتهوحالکارکنیموباآنبامسامحه
برخورد نکنیم؛ چراکه دشــمن از این
طریقجامعهماراهدفقراردادهاست.
کرونا،سقطجنین
وکاهشفرزندآوری
کمی بیشتر از شــش ماه است که
کرونا پایش به ایران بازشده اما بهاندازه
چندین سال در زندگی مردم تغییرات
ایجادکردهاست.بسیاریازکارشناسان

حوزه بهداشت بر این باورند که با شیوع
کروناسقطجنینرشدبیشتریخواهد
داشــت .به عقیده کارشناسان تبعات
این اتفاق را میتوان در ششماهه دوم
ســال  ۹۹بهوضوح دید که بنا به گفته
متخصصان قطعاً آمــار تولد بهصورت
چشمگیریکاهشپیدامیکند.اینامر
مقولهایبهمراتبخطرناکترازکاهش
شیب افزایش یا کاهش جمعیت است
زیرا کشــور را با یک شــوک جمعیتی
مواجهمیکند.
این روزها که کشور با شیوع و ترس
از کرونا دســته و پنجه نــرم میکند و
ســقطجنین قانونی و غیرقانونی نیز
افزایــش داشــته ،میتوانــد تبعات
نگرانکننــدهای را به همراه داشــته
باشد .پزشکان احتمال سقطجنین را
در مادران مبتالبه کرونــا رد کردهاند،
اما زوجها بهدليل مســائل و مشکالت
اقتصاديممکناستيابرنامهخودبراي
فرزندآوري را به تأخیر بيندازند که خود
موجبباالرفتنسنبارداريودربرخي
موارد از دســت دادن فرصت بارداري
ميشــود و يا اينکه در صورت بارداري
ناخواسته به سمت سقطجنین بروند
که موجب خطر در بارداريهاي آينده
ميشود.عالوه بر اين مسائل که متوجه
خانوادههاست،احتمالکاهشازدواجها
بهدليل فاصلهگــذاري اجتماعي نيز
مسئلهرادوچندانميکند؛چراکهتأخیر
درازدواجبهصورتطبيعيبرفرزندآوري
تأثیرميگذارد.برخيمحققاننيزنسبت
بهاحتمال افزايش ناباروري در کشور در
آينده بهدليل عوارض ناشــي از ابتال به
کروناهشداردادهاند.
دراينشرايطممکناستخانوادهها
بهخصوص مــادران از ترس شــرايط
کرونايي ،از فرزندآوري اجتناب و حتي
از ترس ابتالي خود و فرزندشــان اقدام
به سقطجنین کنند .محمودی با اشاره
به جلوگيري از سقطجنینهای قانوني
و ضرورت فرهنگسازی در اين زمينه
عنوان کرده بود :بدون شــک سيستم
آموزشي ما نهتنها در اين مقوله که براي
رشــد اقتصادي هم بايــد تغيير کند و
مســئله فرزندآوري هم از اين مسئله
مستثنانيست.درنتیجهتمامآموزشها
براي تشويق مردم در اين مقوله نياز به
بازنگريدارد.
قانونسقطجنین،
آییننامهاجراییندارد
در آخر الزم به ذکر اســت که ،قانون
سقط درمانی در ســال 1384تصویب
شــد .هر قانون یک آییننامه اجرایی
دارد که چارچوب اجرای آن را مشخص
میکند و توسط دولت به دستگاههای
اجراییابالغمیشود.یکاشکالاساسی
این قانون این بود که پیشبینی نشد که
آییننامه اجرایی برای این قانون تهیه
شــود و درنتیجه مرجع اجرای قانون
بهصراحتمشخصنشدهاست.طبقاین
قانون دو مرجع برای تأیید سقطجنین

کمیبیشترازششماه
است که کرونا پایش به ایران
بازشده اما بهاندازه چندین
سال در زندگی مردم
تغییرات ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان
حوزه بهداشت بر این
باورند که با شیوع کرونا
سقطجنینرشدبیشتری
خواهد داشت
مشخصشدهاست؛تشخیصسهپزشک
و تأیید پزشکی قانونی .یعنی تشخیص
لزوم ســقط با وزارت بهداشت و تأیید
آن با پزشکی قانونی اســت .اما وزارت
بهداشتتاکنونزیربار قبولمسئولیت
اجرایی نرفته است .پزشکی قانونی این
مســئولیت را برعهده گرفت و قانون را
برایاجرابهسازمانهایپزشکیقانونی
ابالغ کرد .این شانه خالی کردن وزارت
بهداشــت ،باعث بروز چندین مشکل
میشود؛ ازجمله اینکه پزشکی قانونی
با چه تمهیداتی عدم ســامتی جنین
یا خطرجانی برای مادر را تشــخیص
میدهد؟ دوم اینکه تشخیص سالمتی
جنیندربینهفتهسیزدهمتاشانزدهم
است؛یعنیاززمانیکهامکانتشخیص
وجود دارد ،تا زمانی کــه امکان قانونی
ســقط وجود دارد (یعنی  19هفتگی)
تنهاسههفتهزمانوجوددارد.
حاال شــما مادری را در نظر بگیرید
که در یک نقطه از این کشور با امکانات
مختلف پزشــکی ،میخواهد همچین
فرایندی را با گرفتن تأیید از سه پزشک
متخصص در این حــوزه طی کند تا در
صورت وجود مشکل جدی ،نسبت به
گرفتن مجوز ســقط از پزشکی قانونی
اقدام کند و طبیعتاً نسبت به جزییات
قانونوفرایندیکهضروریاست،اطالع
کافیندارد.تابخواهدبهتشخیصنهایی
برسد،اینسههفتهزمانبهپایانرسیده
و دیگر امکان دریافت مجوز سقط ندارد.
در چنین شــرایطی اگر واقعاً جنینش
مشکلیجدیداشتهباشد،طبیعتاًناچار
میشودبهسقطغیرقانونیرویبیاورد.
یعنی ســازمانی برای اجرای منطقی و
معقول قانون مصوب وجود ندارد چون
وزارت بهداشت زیر بار قبول مسئولیت
خوددراینموضوعنرفتهاست.
البته وزارت بهداشت آزمایشهایی
ماننــد غربالگری ،یــا آزمایش خون
برای جلوگیری از تاالســمی را برای
مادران قرار داده اســت کــه فرایند
تشــخیص عقبماندگی یا مشکالت
دیگر جنین را آســانتر نموده و این
میتواند به رفع این مشکل کمک کند.
اما هنوز خألهای بزرگی وجود دارد که
نیازمند رسیدگی و توجه جدی وزارت
بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط با
این موضوع است.

خبر
رئیس انستیتو پاستور ایران:

تأثیر واکسن بربیماریکووید 19-مشخص نیست

یکهفتهازاعالمکشفواکسنروسیگذشته
و در جهان غوغا به پا کرده اســت .با اینکه گفته
میشودایراناز اینواکسن استقبالکرده اماروز
گذشته رئیس انستیتو پاستور ایران توضیحاتی
دررابطهبااینواکسنارائهداد.
علیرضا بیگلری درباره واکســن کرونا گفت:
با توجه به اینکه کووید 19-بیماری پیچیدهای
اســت و مهمترین بعد آن ناشــناخته بودن آن
است و معلومات و دانش دنیا درباره این بیماری
بسیار کمتر از دانستههاســت ،بنابراین در مورد
ساختواکسنعلیهاینبیماریهمبایدعمیقتر
و منطقیتر فکر کنیم .چند سؤال هست که باید
ال مطمئن
در ذهن افراد باشــد؛ ابتدا اینکــه اص ً
نیســتیم که این بیماری حتماً واکسن داشته
باشد؛ چراکه ابتالی مجدد در بهبودیافتگان این
الواکسن
بیماریداریم.بنابراینممکناستعم ً

مؤثری برای این بیماری نداشته باشیم .مبحث
دیگرآناستکهاگرواکسنداشتهباشیموتأثیر
داشتهباشد،مدتزمانتأثیروایمنیاینواکسن
چقدرخواهدبود؟اوادامهداد:بعدازاینکهواکسن
ساختهوکارآزمایشگاهیآنتماممیشود،بایداز
دومنظرموردتوجهقرارگیرد؛درفازاولمطالعات
انسانی،بررویتعداداندکیانسانتستمیشود
تا بیخطر بودن آن موردبررســی قرار گیرد .در
فاز دوم واکسن بر روی تعداد بیشــتری از افراد
داوطلب(  ۲۰۰یا  ۳۰۰نفر) تست میشود تا هم
بیخطربودنوهمکاراییموردمطالعهقرارگیرد.
بعد از تائید در این مرحله وارد فاز ســه میشود و
تعدادداوطلبانبههزارانبرابرمیرسدودرفازسه
بهعنوانمثال۳۰هزارموردبررسیمیشوندواگر
دراینمرحلههمنشاندادهشدکهبیخطرومؤثر
است،میتواندوارداجتماعشودوبهصورتوسیع

درجوامعانسانیاستفادهشود.بیگلریادامهداد:
بههمینخاطرنکتهمهمایناستکهگروههایی
کهبهتولیدواکسناشتغالدارنددربهترینحالت
دریکتادوسالآیندهواکسنیراتأمینکنندکه
بتواندپوششموردنیازافرادرافراهمکند.
واکسنکروناراپیشخریدنکنید
در همین رابطه ســخنگوی وزارت بهداشت
هم گفت :در شــرایطی که نمیتوان پیشبینی
کرد چه زمانی دسترسی به واکسن کرونا محقق
میشود،چطورافراداعتمادمیکنندکهواکسنی
راازفضایمجازیپیشخریدکنند.
سیماساداتالریدربارهآگهیفروشواکسن
کرونادرسایتهایاینترنتی،گفت:بایدتوجهکرد
که تاکنون هیچ واکسن یا داروی اختصاصی در
جهانبرایبیماریکووید ۱۹-موردتأییدسازمان
جهانیبهداشتقرارنگرفتهاست.بنابراینادعاها

یامباحثیکهدرسایتهادرزمینهتهیهیافروش
یا پیشفروش واکســن یــا داروی کرونا مطرح
میشود،بههیچعنوانموردتأییدنیست.
سخنگویوزارتبهداشتهمچنینازپایین
آمدنتعدادمرگومیربراثرکروناخبرداد.
به گفته الری از روز شنبه تا ظهر یکشنبه دو
هزار و  ۱۳۳بیمار جدید مبتالبه کووید ۱۹-در
کشورشناساییشدکهمجموعبیمارانکووید۱۹
در کشــور را به  ۳۴۳هزار و  ۲۰۳نفر رساندند .از

ســوی دیگر در این زمان ۱۴۷بیمار کووید۱۹-
جانخودراازدستدادندومجموعجانباختگان
اینبیماریبه ۱۹هزارو ۶۳۹نفررسید.
بااینحالهنوزوضعیتبسیاریازنقاطکشور
خوب نیست .اســتانهای مازندران ،تهران ،قم،
گلستان،خراسانشمالی،اردبیل،اصفهان،البرز،
خراسان رضوی ،کرمان ،ســمنان ،آذربایجان
شــرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن در وضعیت قرمز
قراردارند.

سخنگوی سازمان
سنجش آموزش کشور
از میزبانی چهــارروزه
مصلی امام خمینی (ره)
تهران بــرای برگزاری
کنکور سراســری خبر داد .به گزارش ایرنا ،فاطمه
زرین آمیزی گفت :مصلی تهــران بهعنوان یکی از
حوزههای امتحانی اصلی در طــول این چهار روز
میزبان کنکوریها میشــود و هماهنگیها برای
استفادهازمصلیوورزشگاههایسایرشهرستانها
ادامهدارد.اودربارهزمانتوزیعکارتورودبهجلسه
آزمونسراسرییادآورشد:اینمهلتازسهشنبه۲۸
مردادماهآغازمیشودوتمامیکمیلیونو ۳۹۳هزار
و  ۲۳۳داوطلب باید عالوه بر کارت اصلی امتحان،
کارت امتحانی گروههای آزمایشی هنر و زبان را هم
درصورتاعالمعالقهمندی،دریافتکنند.

کاهش  ۴سانتیمتری تراز
اکولوژیک دریاچه ارومیه

مدیر دفتر اســتانی
ســتاد احیای دریاچه
ارومیه ضمن اشــاره به
آخرین وضعیــت این
دریاچــه گفــت :تراز
اکولوژیکدریاچهارومیهنسبتبهمدتمشابهسال
قبلچهارسانتیمترکاهشپیداکردهامابهطورکلی
وضعیت دریاچه مناسب اســت .به گزارش ایسنا،
فرهاد ســرخوش با بیان اینکه درحال حاضر تراز
اکولوژیک دریاچه ارومیه  ۱۲۷۱.۴۱متر اســت،
اظهار کرد :این میزان نســبت به مدت مشابه سال
گذشتهچهارسانتیمترکاهشپیداکردهاست.

تعیین الگوی اینترنت مصرفی
در «شبکه شاد»

مدیرکلدفترفناوری
اطالعــات و ارتباطات
وزارت آموزشوپرورش
اظهارکــرد :الگویــی
بــرای اینترنت مصرفی
دانشآموزانومعلماندرشبکهشادتعریفمیشود.
بهگزارشایسنا،محمودحبیبیبااشارهبهشیوهنامه
بازگشایی مدارس گفت :بازگشایی مدارس در سه
ناحیهبرنامهریزیشدهاست؛ناحیهمنطق هبیخطر
کهآموزشبهصورتحضوریخواهدبود،درمناطق
پرخطروقرمزحضوردانشآموزانرانخواهیمداشت.
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت
آموزشوپرورشادامهداد:درجلسهایکهدرخدمت
مرکز ملی فضای مجازی بودیم قول داده شد تمام
ظرفیتکشوربهکارگرفتهشودتابابحثمشکالت
پهنایباندوترافیکبرایشبکهشادمواجهنباشیم.
پیشبینیماایناستکهتقریباًبه۱۰درصدظرفیت
کشور برای شروع سال تحصیلی در شبکه شاد نیاز
داریممافکرمیکنیماینموضوعباهمکاریایندو
نهادصورتبگیرد.
رئیس شورای شهر:

بایدیکتیممتخصصبرایاجرای
طرحترافیکتصمیمبگیرند

رئیس شورای شهر
تهران با اشاره به نزدیک
شــدن به پاییز و شروع
پدیده اینــورژن گفت:
باید یک تیم متخصص
با بررسی وضعیت شهر درباره اجرای طرح ترافیک
تصمیم بگیرند .به گزارش مهر ،محســن هاشمی
در پاسخ به این سؤال که اعالمشده طرح ترافیک از
اولشهریورماهاجرامیشود،ابرازداشت:ستادملی
مقابله با کرونا از شهرداری خواسته بود که به مدت
یک هفته و بعدازآن هم تا آخر مردادماه طرح را اجرا
نکندکههمشهرداریوهمپلیساینمسئلهراقبول
کردند،اماقراربودگزارشهاییازسطحشهردرمورد
تأثیر اجرا نشدن طرح ترافیک همچون تأثیرش در
متروواتوبوس،اضافهشدنسفرهاوغیرهاحصاشود
وتااآلنهمبهایننکتهرسیدیمکهعدماجرایطرح
ترافیک نهتنها مشکلی را حل نکرده ،بلکه موجب
آلودگیهواوترافیکنیزشدهاست.

سفارت سابق آمریکا در ایران
حسینیه شد

هیأتانصارالقائمبسیجدانشجوییدانشگاههای
تهران بزرگ اعالم کرد که مراسم دهه اول محرم در
فضایبازسفارتسابقآمریکاوبارعایتپروتکلهای
بهداشتی برگزار میشود .به گزارش ایلنا،این مراسم
با سخنرانی حجتاالسالم آقاتهرانی و مرثیهسرایی
کربالییپیامکیانیوذاکراناهلبیتهمراهاست.

