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تمهیدات گسترده اورژانس تهران 
برای برگزاری کنکور ۹۹

معــاون فنــی و 
عملیــات اورژانــس 
تهــران تمهیــدات 
مربوط بــه برگزاری 

کنکور را اعالم کرد.
سیدرضا معتمدی با اشاره به لزوم رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی توسط مسئوالن برگزاری 
کنکور، داوطلبــان و خانواده های آنان اعالم کرد: 
مرکز اورژانس تهران برای روز های برگزاری کنکور 

امسال تمهیدات گسترده ای در نظر گرفته است.
او گفــت: به منظور ارائــه خدمــات بهتر به 
شهروندان ضمن آماده باش کامل تمام پایگاه های 
این مرکز، نیرو هــای اورژانس در دانشــگاه آزاد 
اسالمشهر، دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد سوهانک، 
مصلی امام خمینی )ره( و دانشــگاه علم و صنعت 

مستقر هستند.
    

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد؛ 
برخورد قاطع با کانال های 

خرید و فروش سالح 
ئیــس مرکــز  ر
تشخیص و پیشگیری 
از جرایم ســایبری 
پلیــس فتا ناجــا از 
برخورد بــا صفحات 

خرید و فروش سالح در فضای مجازی خبر داد. 
محمد علی رجبی گفت: یکی از خط قرمزهای 
پلیس فتا خریــد و فروش ســالح و مهمات و 
موضوعاتی اســت که به حــوزه امنیت ملی باز 

می گردد،
به گفته او، شناســایی صفحات، کانال ها و 
سایت هایی که در حوزه خرید و فروش غیرمجاز 
ســالح و مهمات فعالیت می کننــد به صورت 
۲۴ ســاعته در دســتور کار و رصد پلیس است 
و بالفاصله شناسایی و برخورد قاطع با این نوع 

کانال ها انجام می شود، 
رجبی تصریح کــرد: پلیس فتــا در فضای 
مجازی اســت و با هرگونه مصــداق مرتبط با 
فروش ســالح در فضای مجازی کــه به امنیت 
ملی و عمومی کشــور آسیب می زند با قاطعیت 
برخورد می کند و اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام شده است.
    

با هدف کنترل و کاهش طالق صورت می گیرد
  راه اندازی سامانه تصمیم 

در استان ها
سرپرســت مرکز 
توسعه پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: 
با راه اندازی ســامانه 

تصمیمـ  با هدف کنتــرل و کاهش طالقـ  در 
استان های کردستان، یزد، همدان، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراســان 
جنوبی، سیستان و بلوچستان و منطقه کیش در 
روزهای سه شنبه ۲۸و چهارشنبه ۲۹ مردادماه 
جاری، تمامی استان های کشور از خدمات این 

سامانه بهره مند شدند.
به گزارش ایلنا، فاطمــه رضوان مدنی اعالم 
کرد :این سامانه باهدف کنترل و کاهش طالق از 
طریق افزایش نفوذ خدمات روان شناختی و ارائه 
خدمات یکپارچه در سراسر کشور و همچنین 
درراستای اجرایی شــدن تفاهم نامه همکاری 
مشــترک با قوه قضاییه برای ارجاع متقاضیان 
طالق به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی 
تحت نظارت ســازمان بهزیســتی، راه اندازی 

شده است.
    

انتخاب »یزد« به عنوان شهر 
دسترس پذیر برای معلوالن

رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور 
گفــت: باتوجــه به 
اینکه اقدامات خوبی 
در شــورای اسالمی 

شــهر یزد انجام شــده و صفرتا صــد کارهای 
مناسب ســازی به صورت علمی و عملیاتی در 
این شــهر اجراشده است، شــهر یزد به عنوان 
پایلوت شهر دســترس پذیر« به مدت سه سال 

انتخاب شد.
به گزارش ایرنا، وحید قبادی دانا افزود: براین 
اساس معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی  
بودجــه تخصیص یافته برای مناسب ســازی 
منازل افــراد دارای معلولیت یــزد را از  ۸۰۰ 
میلیون تومان به  یک  میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان افزایش داد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

گاهي الیه های پیدا و پنهان جامعه؛ 
آبســتن اتفاقات عجیبي است؛ زنی، 
با اجاره دادن تکــه ای از بدنش، جنین 
زوجی نابارور را پــرورش می دهد تا در 
ازای دریافت پول، چند صباحی زیربار 

هزینه ها، خم به ابرویش نیاید. 
زنی دیگر به هر دلیل، توانایي پرورش 
و نگهداری جنین را در بطن خود ندارد 
و حاضر است، تمام هستی اش را بدهد 
تا روزی مادر شــود. ایــن دو زن در دو 
موقعیت متضاد به هم می رســند، در 
اینجــا دالل، نقش حلقه وصــل را ایفا 
می کند و توافقي ســه جانبه شــکل 

می گیرد.
می گویند در این توافق، هر سه طرف 
برنده اند، مشروط به اینکه متقاضي اصلي 
توافق، )زوج نابارور( داراي تمکن مالي 
باشد. این وسط  »مادر میانجي« سهمش 
را می گیــرد، دالل هم به نــان و نوایي 
می رسد. متقاضي از قرار باید میلیون ها 
تومان وجه ناقابل را دودســتی تقدیم 
کند. گویا نرخ ها در این بازار بی سامان، 
متفاوت است اما شنیده ها حکایت از آن 
دارد که تولد یک نوزاد به شیوه »حمل 
جایگزین« به طور تقریبي بیش از 1۰۰ 
میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه 

یک تا دو میلیون تومان آب می خورد.
با تمــام ایــن اوصاف چند ســال 
می شود که اصطالح »رحم اجاره ای« 
به ادبیات ما راه یافته و آن قدر در میان 
مردم رایج شده اســت که آگهی های 
آن در شــبکه های اجتماعــی به وفور 
دیده می شــود. این موضوع آن قدر در 
بین مردم جاافتاده اســت که بسیاری 
از ســریال های داخلــی هم بــه این 

 موضوع پرداخته انــد و از آن گفته اند. 
البته نبود قانونی مشخص و نظارت های 
الزم در این رابطه باعث شــده است تا 
دالالن رحم اجاره ای مبالغ هنگفتی از 
این طریق به دست بیاورند. گفته می شود 
دستمزد واسطه از سه تا 5 میلیون تومان 
شروع می شود که آن را از مادر میزبان 

دریافت می کنند.
مرکز درمان ناباروری پژوهشــگاه 
ابن سینا گفته است از هر پنج زوج ایرانی، 
یک زوج نابارور است و بر اساس گزارشی 
که در روزنامه شــرق منتشرشده، ۹۰ 
درصد زنانــی که رحمشــان را اجاره 
می دهنــد از طبقات محــروم جامعه 

هستند. 
ساالنه 88هزار زوج به جمعیت 

ناباروران اضافه می شوند
»حمل جایگزین« یــا »حاملگي 
جانشین« روشي براي درمان ناباروري 
اســت که به دو نــوع کامــل و ناقص 
تقسیم بندی می شــود و در این روش 
فرد به دالیلي نمی تواند دوران بارداري 
را طي کند. در جانشیني کامل، جنیني 
که از اسپرم و تخمک زوجین نابارور به 
وجود آمده به رحــم زن دیگري انتقال 
داده می شود تا »مادر جایگزین« دوران 
حاملگي را طي کرده و سرانجام نوزاد را به 
پدر و مادر واقعی اش تحویل دهد که این 
شیوه در ایران بسیار مرسوم است اما در 
جانشیني ناقص، فرد جانشین، تخمک 

خود را اهدا  می کند.
آمارهای سال گذشــته می گویند 
ســه میلیون زوج در ایران نابارورند و 
مطابق گفته های معاون درمان وزارت 
بهداشت، ســاالنه حدود ۸۸  هزار زوج 
نابارور به این جمعیت افزوده می شوند. 
برخي پزشکان و متخصصان، »حمل 
جایگزین« را شیوه ای مؤثر براي درمان 
نابــاروري می دانند امــا تاکنون هیچ 

قانوني در این زمینه به تصویب نرسیده 
و تنها بر اســاس فتواي برخي مراجع و 
فقها این روش به کار گرفته می شــود. 
از ســوي دیگر به نظر می رسد، اجراي 
چنین شیوه درماني از مسیر اصلي خود 
منحرف شــده، به دلیل اینکه دالل ها 
براي جیب متقاضي کیسه می دوزند. 
ضمن اینکه خأل بانک اهداي جنین و 
تخمک در برخــي مراکز درماني باعث 

شده دالل ها پا به میدان بگذارند.
به گفته گروهی از پزشکان به دلیل 
نبود قانون، برخــي از این طریق داللي 
می کنند، افرادي که شــاید صالحیت 
علمي هم نداشته باشند. آن ها معتقدند 
در رابطه با رحم جایگزین و اهدا تخمک 
و جنیــن، نیازمنــد قوانیــن دقیق و 
سامانه ای براي ثبت هستیم. برخی از 
پزشکان هم به این نکته اشاره کرده اند 
که در حال حاضر مشخص نیست که 
فرد چندبار تخمک خــود را اهدا کرده 
به همین علت ممکن اســت، بارها این 
اقدام را انجام داده باشــد که تکرار آن، 
در آینده باعث گسترش بیماری های 
ژنتیکي در جامعه و مســائل حقوقي 
مرتبط با اهداشــده و ازنظــر ازدواج با 
محارم، دردسرساز خواهد بود. از طرفي 
مشخص نیست، والد ژنتیکي آن ها چه 

کسي است.

امکان دارد کودکان خواهر و برادر 
ژنتیکی باشند

»امکان دارد خیلي از نوزادان، خواهر 
و برادر بیولوژیک باشــند یعني ازنظر 
ماهیت تخمکي عین هم باشند و ممکن 
اســت خانمي به چنــد مرکز تخمک 
بدهد.« این عبارت را دکتر مهناز اشرفي، 
جراح و متخصــص بیماري هاي زنان 
و زایمان و  نایب رئیــس هیئت مدیره 

انجمن ناباروري ایران می گوید.
او تأکید می کنــد: در حوزه تخمک 
اهدایي مشــکالت ما بیشــتر از رحم 
اجاره ای اســت زیرا هنوز سامانه ثبت 
اطالعات نداشته و نمی دانیم چه افرادي 
به دیگران تخمک اهدا می کنند، به نظر 
می رسد در این حوزه، وزارت بهداشت 

کم کاری کرده است.«
این جراح و متخصص بیماري هاي 
زنان و زایمان می گوید: در حال حاضر 
زوجین نابارور تابع شرکت هاي داللی اند 
و حامل جنین را نمی شناسند، بنابراین 
باید مراقب باشند تا در دام افراد سودجو 
نیفتند. جالب اینجاست که اکثر مراکز 
معتبر هم کمتر این اقدام را انجام داده و 
بیشتر مراکز درماني خصوصي، تخمک 
اهدایي و رحم جایگزین را می پذیرند. 
به هرحال چون مصوبــه قانوني در این 
زمینه نداریم، بر اســاس فتواهایي که 
وجود دارد، عده ای ایــن برنامه را اجرا 
کرده اند و متأســفانه وزارت بهداشت 
در این رابطه قصور کرده اســت، وقتي 
چنین درماني در کشــور باب می شود 
باید خیلي سریع مسائل پزشکي، علمي 
و قانوني آن را پیگیري کنند که چه مراکز 
و چه کساني می توانند این کار را انجام 
بدهند و این روند قانوني شود، حداقل 
باید رجیستری و ثبت اطالعات داشته 
باشیم تا بدانیم این روند درمان چقدر 
در کشور رایج بوده و در چه مراکزي اجرا 
می شــود، از این طریق دست دالل ها 
کوتاه شده و این روش درماني به صورت 
انسان دوستانه، منجي زوج های نابارور 

خواهد شد.
پای جان انسان در میان است

میــزان ناباروري زوج هــای ایراني 
حداکثر 15 درصــد و در بعضي نواحي 
کشــورمان ۹ تا 1۸ درصد است که از 
این تعداد حدود یک درصد کارشان به 
»ivf« کشیده می شود و در این شرایط، 
بازهم رحم جایگزین به عنوان یک شغل 
و منبعي براي کسب درآمد تبدیل شده 
است، حال آنکه در هیچ کجاي دنیا ازنظر 
اخالقي این کار رواج ندارد. امروزه درمان 
ناباروري از طریق رحم جایگزین به یک 
منبع درآمد و سودجویي تبدیل شده 
و مادامی که ندانیم دهنــده و گیرنده 
کیست، وضع همین اســت و عده ای با 

نیت داللي وارد می شوند. 
پزشکان می گویند خانمي که سه 
بار سزارین شــده، حق حاملگي حتي 

براي خودش را هم ندارد چه برسد براي 
دیگري و یا کسي که در بارداري، سابقه 
فشــارخون دارد نباید بــه این جریان 
وارد شود، حتي اگر فرزند خودش هم 
باشد، جنین براي حفظ سالمت مادر 
باید از بین برود، حــال تصور کنید که 
فرد، حامل جنین کس دیگري بوده و 
سابقه فشارخون هم داشته باشد، در این 
شرایط جنین حتماً باید از بین برود. در 
اینجا یک دهنده جنین وجود دارد و یک 
مادر جایگزین که جانش درخطر است و 
شرکتي که به خاطر پول، معامله را جور 
کرده است. اینجا پاي جان انسان در میان 
اســت و خریدوفروش اتومبیل نیست 
بنابراین نگاه صرفاً تجاري به این کار از 

اخالق و انسانیت به دور است.
به هــرروی نبض این بازار دســت 
واسطه هاســت. آن ها هســتند که با 
تعیین نــرخ، قرارداد مي نویســند و از 
امکانات تلگرام، اینستاگرام و آگهي هاي 
ریزودرشــت اینترنتي بــراي جذب 
مشتري استفاده  مي کنند. اغلب آن ها 
در این تجارت نان وآب دار، باتجربه اند. 
مدتي براي متخصصان زنان و زایمان 
کارکرده اند، یا مادر جایگزین بوده اند و 

چم وخم کار دستشان آمده است.
مادران پس از تحویل نوزاد شرایط 

روحی خوبی ندارند
نکته مهمی که در این گزارش نادیده 
گرفته شده زنانی هستند که به بارداری 
برای دیگری تن می دهند. بســیاری 
از این زنان پس از ۹ ماه ارتباط مداوم و 
پیوسته با کودک به آن وابسته می شوند 
و ترک کودک برایشان سخت است اما 
گروه دیگری هم هستند که این اتفاق 
را به چشم یک کار می بینند و معتقدند 
نوزاد امانتی اســت که باید مدتی کنار 
او باشــد و بعد به خانواده اصلی تحویل 

داده شود. 
زندگی کردن در جامعه سنتی ایران 
برای زن هایی که رحم خــود را اجاره 
می دهند چندان کار ســاده ای نیست. 
زنانی که اقدام به رحم اجاره ای می کنند، 
پس از بارداری برای نهان سازی بارداری 
خود و ترس از ننگ آن، دو استراتژی را 
در پیش می گیرند. مینا شایسته فر در 
تحقیقی با عنوان »تشــویش، انتظار، 
دگرگونی و تحول اساســی در تجارت 
زنانی بارحــم اجاره ای: یــک مطالعه 
کیفی« از این دو اســتراتژی می گوید. 
او می نویســد، زنان در ابتــدا همگی 
ســعی در مخفی کردن بارداری خود 
از اطرافیان دارند، اما پس از گذشــت 
چندین ماه درصورتی که متأهل باشند، 
پس از زایمان و تحویــل نوزاد دیگران 

را مطلع می کنند که فرزند سقط شده 
اســت، اما درصورتی که بیوه یا مطلقه 
باشــند، خانواده گیرنده مکانی را برای 
او درنظر می گیرند تــا بتواند ماه های 
آخر بارداری خود را به پایان برســاند. 
درنتیجه می توان این طور نتیجه گرفت 
که درصورت فرهنگ ســازی غنی تر و 
اطالع رسانی بیشتر در سطح کشور در 
مورد دیدگاه های عرفی، شرعی و قانونی 
رحم اجاره ای، تحمل بار ننگ ناشی از 
آن برای خانواده های دهنده تســهیل 

خواهد شد.
از نتایج دیگر پژوهــش می توان 
به ایــن نکته اشــاره کرد کــه مهر 
و محبت مــادری در حیــن بارداری 
و با پیشــرفت آن افزایــش می یابد؛ 
به طوری که جدایی پــس از زایمان 
برای آن ها دشــوار اســت و احساس 
مسئولیتی در آن ها ایجاد می کند که 
حتی درصورت غفلت و سهل انگاری 
خانــواده گیرنده در مورد ســالمت 
روحی و جسمانی خانم باردار دهنده 
رحم اجاره ای، تغییری در احساسات 
مادری او ایجاد نمی کند و مهر مادری 
او برای آن جنین پابرجاست. برای رفع 
ایــن نگرانی ها، باید در زمــان انعقاد 
قراردادهای رحم اجاره ای دقت شود 
و به هر دوطرف آگاهی داده شــود و 
همچنین برنامه پــس از زایمان برای 
فاز پایانی بارداری تدوین و اجرا شود.

این در حالی اســت کــه احتمال 
افســردگی در زنان بارحم اجاره ای 
بیش از مادرانی اســت کــه جنین را 
در رحــم خود پــرورش می دهند. از 
سوی دیگر، رحم اجاره ای مشکالت 
اجتماعی و روان شــناختی به همراه 
دارد. در این افراد رازداری و گمنامی 
محیط منفــی ایجاد می کنــد که بر 
روابط درونی و بیرونی خانواده تأثیر 
می گذارد. همان طور که گفته شــد، 
آن ها در انزوای خانواده قرار می گیرند 
و در زمینــه اخالقی هم ننــگ را به 

همراه دارد. 

کاسبی میلیونی دالالن از بازار داغ رحم اجاره ای

اجاره به شرط عدم تملیک!

خبر

ویروس کرونا همچنان در حال پیشروی است 
و روز گذشته شمار قربانیان بیماری کووید-1۹ 
در کشور به بیش از ۲۰ هزار نفر رسید. بااین حال 
هنوز عده ای هستند که وضعیت را جدی نگرفته و 

پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.
روز گذشته، سیما سادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشــت از ابتال دو هزار و ۴۴۴ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-1۹ در کشور طی روزهای 
سه شنبه تا ظهر چهارشــنبه خبر داد و با این 
حساب مجموع بیماران کووید-1۹ در کشور 

به ۳5۰ هزار و ۲۷۹ نفر رسید.
همچنین با احتســاب فــوت 15۳ بیمار 
کوویــد-1۹ دیگر در ایــن زمــان، مجموع 
جان باختگان این بیماری بــه ۲۰ هزار و 1۲5 

نفر رسید.
 برگزاری مراسم محرم 

در فضای سربسته ممنوع
این روزها برگزاری مراســم ماه محرم تبدیل 

به یکی از چالش های بزرگ در کشور شده است. 
عده ای مخالف برگزاری در چنین شرایطی هستند 
و برخی معتقدند باید مراسم محرم امسال پرشورتر 
از همیشه برگزار شود. بر همین اساس الری گفته 
که عزاداری در محیط های سربسته ممنوع است. 
او بیان کــرد: زمانی که یک بحــران پیش 
می آید، ممکن اســت خیلی فرصت هماهنگی 
نباشد و تناقضاتی در بخش های مختلف ایجاد 
شود. محرم برای ما بســیار مهم است. بسیاری 
از هیئت ها و مداحــان اعالم کردند که تغییرات 
کرونایی در برگزاری مراســم ها داده اند. حتی 
مخارج مراسمشان را صرف امور خیریه کردند. 
بحث نذر ماسک مطرح شــد و اقدامات خوبی 
انجام شد. البته فصل الخطاب ما همان طور که 
مقام معظم رهبری هم فرمودند، دستورالعملی 
است که ستاد ملی کرونا تصویب کرده و وزارت 
کشور آن را ابالغ کرده است. متن دستورالعمل 
واضح است. در ستاد ملی کرونا هم تأکید شده که 

عزاداری در فضای سربسته ممنوع است. الری 
همچنین گفته اســت که نذورات باید در قالب 

جیره های خشک باشد.
تکلیف دانش آموزان چه می شود؟

اما با نزدیک شدن به فصل آغاز سال تحصیلی و 
شیوع کرونا خانواده ها هنوز پاسخی برای برخی از 
پرسش های خود پیدا نکرده اند. دیروز سخنگوی 
آموزش وپرورش تهــران با اشــاره به وضعیت 
قرمز شهر تهران به دنبال شــیوع ویروس کرونا 
گفت: چنانچه تا زمان آغاز ســال تحصیلی ) 15 

شهریورماه( تهران در وضعیت قرمز به سر برد، همه 
کالس ها در تمامــی پایه های تحصیلی تا اطالع 
ثانوی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد 
و مدرسه ای باز نمی شود که البته در مورد کالس 

اولی ها استثنائاتی لحاظ شده است.
مسعود ثقفی دراین باره افزود: دانش آموزان 
پایه اول به دلیل اینکه سال اول ورود به مدرسه را در 
پیش دارند الزم است ارتباطی عاطفی با معلم خود 
برقرار کنند لذا ممکن است در یکیـ  دو هفته اول 
سال تحصیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی به 

مدرسه بروند تا این ارتباط هرچه بهتر برقرار شود.
او با اشاره به نگرانی خانواده های این دسته از 
دانش آموزان در صورت حضور در مدرسه تأکید 
کرد: والدین توجه داشته باشند که این تدابیر با 
در نظر گرفتن وضعیت قرمز تهران لحاظ شده 
است که در این صورت تمامی پایه ها به صورت 
غیرحضوری خدمــات آموزشــی را دریافت 

خواهند کرد.
جامعه باید با کرونا سازگار شود

بی شــک همه ما آرزوی پایان یافتن کابوس 
کرونا را داریم. بااین حال اگر کرونا هم سرکوب شود 
مسئوالن معتقدند تا سه ماه باید همچنان موارد 
بهداشتی را رعایت کنیم.  مدیرکل درمان مستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداقل سه ماه پس 
از اعالم رسمی سرکوب ویروس کرونا در کشور، 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان 

باید تداوم یابد.
ابوالفضل آفریده گفته است که مؤثرترین روش 
برون رفت از این بحران، سازگاری جامعه با سبک 
جدید زندگی )پذیرش کرونــا( و رعایت اصول 
بهداشتی و مراقبت از سالمتی است که باید با عزم 

همگانی همراه باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

تعداد قربانیان کرونا از 20 هزار نفر گذشت

مرکز درمان ناباروری 
پژوهشگاه ابن سینا گفته 

است از هر پنج زوج ایرانی، 
یک زوج نابارور است و 

بر اساس گزارشی که در 
روزنامه شرق منتشرشده، 

90 درصد زنانی که 
رحمشان را اجاره می دهند 

از طبقات محروم جامعه 
هستند

مهر و محبت مادری در حین 
بارداری و با پیشرفت آن 

افزایش می یابد؛ به طوری که 
جدایی پس از زایمان 

برای زنانی که رحم خود را 
اجاره داده اند دشوار است 

و احساس مسئولیتی در 
آن ها ایجاد می کند
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