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مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان 
ریاست جمهوری:

الیحه مجازات قتل عمد فرزند 
تدوین شده است

مشــاور حقوقــی و 
پارلمانــی معاونت امور 
زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری با اشــاره به 
الیحه حمایت از اطفال 

و نوجوانان که در آن تکالیف والدین مشخص شده 
است، گفت: در این قانون تنها موردی که با مشکل 
مواجه است، استثنای والدین در مجازات است که 
آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری 
قائل شده است در این راستا نیز الیحه ای را تدوین 
کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این 
کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به گزارش ایسنا، 
اشرف گرامی زادگان در برنامه ای که به صورت ویدئو 
کنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به 
الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: بیش 
از ۱۰ سال قبل  این الیحه در قوه قضاییه تدوین شد؛ 
سپس وارد دولت و مجلس شــد؛ در مجلس زمان 
طوالنی ماند زیرا طرح ها و لوایح دیگری در اولویت 
قرار گرفت و به عنوان شهروند متاسفم که قوانین 
مربوط به زنان خانواده و کــودکان معموالً با اطاله 
بررسی می شود. این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره 

آمده و شامل افراد زیرسن ۱۸ سال است.
    

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
پایتخت خبر داد:

برخورد با عرضه کنندگان مانتو های 
جلو باز در روزهای آینده

رئیس پلیس نظارت 
بــر اماکــن عمومــی 
پایتخــت گفــت: در 
راستای مطالبه مردم از 
پلیس در روزهای آینده 

طرح سراسری برخورد با واحدهای صنفی تولید 
و عرضه کننــده مانتوهای شیشــه ای, جلوباز و 
توری بــه مرحله اجرا در خواهد آمــد. به گزارش 
فارس، سرهنگ نادر مرادی در خصوص برخورد 
با واحدهای صنفی عرضه کننده مانتو های شیشه 
ای و جلو باز اظهار کرد: در طی هفته های گذشته به 
مغازه ها و واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری 
عرضه کننده لباس و پوشاک در خصوص عرضه 
این نوع البسه اطالع رسانی شــده و هشدارهای 

الزم داده شده است.
    

لزوم انتقال گرمخانه ها و شلترها 
به بیرون از تهران

جانشــین پلیــس 
پایتخت در جلسه کمیته 
مقابله با عرضه شورای 
هماهنگی استان تهران 
از لزوم انتقال گرمخانه ها 

و شلترها به بیرون از شهر تهران تاکید کرد. به گزارش 
مهر، سردار حمید هداوند با اشاره به اهمیت موضوع 
آموزش در پیشگیری از اعتیاد و آشنایی والدین به 
عوارض، نشانه ها، راهکارهای درمانی پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر و درمان آن، بیان کرد: متأسفانه 
قشــر باالیی از مددجویان را قشر جوانان تشکیل 
می دهند. او در این جلسه از سازمان های مداخله گر 
خواست: هرچه سریع تر با هماهنگی الزم گرمخانه ها 
و شلترها به بیرون از منطقه شوش و هرندی انتقال 
یابد، زیرا حضور این مراکز در این مناطق خود موجب 
تردد و تجمع و حضور معتادان متجاهر می شود. او 
تاکید کرد: گرمخانه ها و شلترها حتی به بیرون از 

شهر تهران انتقال یابد.
    

جراحی زنان و زایمان در صدر 
قصور پزشکی استان تهران

مدیرکل پزشــکی 
قانونی اســتان تهران 
گفــت: از مجموع هفت 
هــزار و ۳۴۵ پرونده که 
کمیســیون های  در 

تخصصی پزشکی قانونی اســتان تهران در سال 
گذشته تشکیل شد، چهار هزار و ۶۶۳ پرونده مربوط 
به قصور پزشــکی بود که از این تعداد، ۸۹۳ پرونده 
مرتبط به جراحی زنان و زایمان با بیشــترین آمار 
در صدر پرونده های قصور پزشکی قرار داشت.  به 
گزارش ایرنا، مهدی فروزش افزود: در رشته جراحی 
زنان و زایمان در خصوص تشکیل پرونده های قصور 
از ۸۹۳ پرونده در سال گذشته ۳۰۴ پرونده از نظر 
کارشناسی احراز قصور شــدند و ۵۸۹ پرونده عدم 
احراز قصور تشخیص داده و تبرئه شدند. بعد از قصور 
پزشکی در رشته جراحی زنان و زایمان، بیشترین 
قصور پزشــکی مربوط به دندانپزشکی، جراحی 

عمومی و جراحی پالستیک است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

من هرگز مــادر نبــوده ام، تجربه 
مادر شدن نداشــته ام، نمي دانم وقتي 
موجودي در بطن یک زن به وجود مي آید 
و از رگ و پي او تغذیه مي کند و رشــد 
مي یابد، وقتي ماه هاي طوالني در رابطه 
تنگاتنگ جسمي و روحي با آن موجود 
براي زایشش صبوري مي کند و انتظار 
مي کشد، چه رابطه روحي و عاطفي اي 
بین او و جنینش برقرار مي  شود، و زماني 
که باالخره دوران پرمشقت بارداري به 
سر مي آید به این موجود نحیف سراسر 
نیاز چه حسي دارد، اما غریزه ام مي گوید 
میل شدید و مقاومت ناپذیري در او پدید 
مي آید کــه از این طفــل حمایت کند 
و مســئولیت همه جانبه زندگــي او را 
بپذیرد، که مرحله مادر شدن او همراه با 
مهرورزي عاشقانه نسبت به نوزادي که 
به دنیا مي آورد باشد و... . براي کسي که 
قادر نیست از نوزادي که به وجود آورده 
نگهداري کند انتخاب هاي محدودي 
وجود دارد، یا باید به نحوي کودک را به 
مراکز بهزیستي بســپارد، یا سر راه قرار 
دهد و یا به خانواده دیگري واگذار کند. 
در این شق آخر که بِر نه چندان تازه اما 
رو به فزوني باغ اجتماع ماست، نوزاد را به 

ازاي دریافت وجهي مي فروشند. 
هر نوزاد 50 میلیون تومان

اوایل هفته جاری بود که عکس های 
صفحه ای که نــوزادان را خریدوفروش 
می کرد در فضای مجازی و اینستاگرام 
دیده شد. در همان ابتدا بسیاری گفتند 
این صفحه نمی تواند حقیقی باشــد و 

مگر می شود با این صراحت و شفافیت از 
خریدوفروش نوزادان صحبت کرد؟ حاال 
بعد از چند روز و با ورود پلیس به این قضیه 
مشخص  شده است که صفحه مذکور 

حقیقت داشته است.
انتشار این تصاویر واکنش بسیاری 
از کاربران فضای مجازی و افکار عمومی 
را در پی داشت به طوری که بسیاری از 
شهروندان در تماس با پلیس خواستار 

برخورد با عوامل این اقدام شدند.
پلیس فتا نیز رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار ویژه خود قرار داده و عوامل 
رصد موفق شدند تا با استفاده از شیوه و 
شگردهای پلیسی یکی از متهمان این 
پرونده را شناسایی و دستگیر کنند. با 
دستگیری متهم که جوانی ۲۷ ساله بود، 
دو نفر دیگر نیز در ارتباط با این پرونده 
شناســایی و از ســوی پلیس دستگیر 

شدند.
با دســتگیری این افراد دو نوزاد که 
یکی ۲۰ روزه و دیگری دو ماهه بود توسط 
مأموران پلیس نجات یافتند. نوزادانی که 
به گفته یکی از متهمان، از خانواده افراد 
بی بضاعت بوده و در ازای مبلغی اندک 
واگذار شــده بودنــد؛ بااین حال گفته 
می شــود این نوزادان با مبلغی حدود 
۱۰ تا ۲۰ میلیون تومــان از خانواده ها 
خریداری و ۴۰ تــا ۵۰ میلیون تومان 
فروخته می شدند. حاال با شناسایی این 
باند دو نوزاد به بهزیستی سپرده  شده اند. 
موضوع جالب دیگری که در این میان 
به چشم می خورد قول فروشنده برای 

شناسنامه دار کردن کودکان بود.
 از زیرپوست شهر 

تا علنی و آشکار در اینترنت
این اولین بار نیســت که رســانه ها 

خبر از خرید یا فروش نوزادان می دهند 
و بی شــک آخرین بــار هم نیســت. 
خریدوفــروش غیرقانونی و زیرزمینی 
نوزادان و کودکان هــر روز وجود دارد؛ 
سال هاســت که خانواده هــای فقیر و 
بسیاری از زنان بدون همســر، نوزاد یا 
کودک خود را می فروشــند، اما چیزی 
که این بار خشم مردم را به دنبال داشته 
علنی و آشکار بودن این خریدوفروش 
است.  اواخر اردیبهشت ماه امسال پلیس 
اعالم کرد که یک باند فــروش نوزادان 
را در اســتان گرگان در شــمال شرقی 
ایران بازداشــت کرده است. به گزارش 
پلیس متهمان که یک مرد و ۴ زن بودند، 
مادران فقیر را شناسایی می کردند و از 
آغاز بارداری تا تولد فرزند هزینه آنان را 
می دادند و پس از تولد کودکان را از آن ها 

می گرفتند.
حبیب اهلل مســعودی، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی ایران هم 
یک ماه پیش با تأییــد این ماجرا گفته 
بود کــه خریداران اینترنتــی نوزادان، 
به دلیل اینکه صالحیــت الزم را برای 
فرزندخواندگی نداشته اند و بهزیستی با 
سپردن کودک به آن ها مخالفت کرده، از 

طریق اینترنت نوزاد خریده اند.
روز گذشته اما مهدی خانکه، معاون 
امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان 
تهران با اعالم این خبر که بهزیســتی 
آمادگی ایــن را دارد تا به محض صدور 
حکم قضایی، نگهداری و حمایت از این 
کودکان را آغاز کند گفت: این نوزادان 
۵ نفر بوده اند که به محض صدور حکم 
قضایی نوزادان را بــه مراکز نگهداری 

بهزیستی منتقل می کنند.
او همچنین گفته است که سازمان 

بهزیســتی بعد از انتقال نــوزادان به 
شیرخوارگاه ها نیز برای تعیین تکلیف 
آن ها ابتدا اقدام به شناسایی والدین کرده 

سپس برای فرزندپذیری اقدام می کند.
فروش نوزاد برای رفع نیاز مالی

از ســوی دیگر خبرگزاری ایســنا 
روز گذشــته با یکی از افرادی که اقدام 
بــه خریدوفــروش نــوزاد می کردند 
مصاحبه ای داشته است. در این مصاحبه 
آمده افرادی که نوزادان را می خریدند 
و می فروختنــد هیچ پرونــده کیفری 
نداشــتند و تنها به خاطر نیاز مالی این 
کار را انجام داده اند. یکی از جوانانی که 
با او مصاحبه شــده گفته است خودش 
هم واسطه بوده و بابت معامله این نوزاد 
مبلغی حدود پنج میلیون تومان به دست 

آورده است. 
این گفته متهم در حالی مطرح شده 
که برابــر تحقیقات اولیــه پلیس این 
نوزادان به مبلغی حدود ۵ تا ۱۰ میلیون 
تومان خریداری شده و به قیمت حدود 
۴۰ تا ۵۰ میلیــون تومان بــه فروش 
می رســیدند. متهــم درباره شــیوه و 
شــگرد کار خود نیز گفت: صفحاتی را 
در اینستاگرام ایجاد کرده و با قرار دادن 

تصاویری از نوزادان اعالم می کردم که 
قصد فروش آن ها را به شــرط واگذاری 
سرپرستی شان دارم. افراد متقاضی نیز از 
طریق اینستاگرام به من پیام می دادند و 
پس ازآنکه از هویتشان مطمئن می شدم 
و با آن ها قرار گذاشته و نوزاد را به آن ها 

تحویل می دادیم.
به گفتــه متهــم، این نــوزادان به 
خانواده هایی تحویل داده می شــدند 
که امکان فرزند آوری و بچه دار شــدن 
برایشان وجود نداشت. او در مورد اینکه 
چرا دست به چنین کاری زده، ادعا کرد: 
بیکار بودم و با توجــه به نیاز مالی ای که 
داشتم دســت به این کار زدم البته من 
این نوزادان را از خانواده هایی که وضع 
مالی خوبی نداشتند تحویل می گرفتم و 
به خانواده هایی که بتوانند آینده بهتری 
برای نوزاد رقم بزنند، تحویل می دادم. 
این باعث می شد تا زندگی این نوزادان 

نیز بهتر شود!
گفتند پدر و مادر نوزاد راضی است

در ادامه این گزارش زنی که نوزادی 
دوماهــه را در آغوش داشــت درباره 
فرایند خرید نوزاد گفت: من یک فرزند 
حدود ۱۱ ساله دارم و چون دیگر امکان 
بچه دار شدن برایم وجود نداشت، پس 
از مشاهده آگهی تصمیم به خرید بچه 

گرفتم.
این زن ادامه داد: پس از مشــاهده 
تصاویر و قرار گذاشــتن، فرد واسطه به 
من گفت که خانواده این نوزاد از فروش 
فرزندشان رضایت دارند و بنا شد تا ۵۰ 
میلیون تومان به آن هــا بدهیم. اما من 
تأکید کردم که حتماً قبل از پرداخت پول 
باید خانواده این نوزاد را ببینم و آن ها نیز به 
من قول دادند که طی جلسه ای با خانواده 

نوزاد صحبت خواهیم کرد.
این زن که به همراه همسرش در مقر 
پلیس حضور داشت، اظهار کرد: مدتی 
بعد خبری از مادر این نوزاد نشد و دو زن 
میان سال نزد من آمده و ادعا کردند که 
چون مادر نوزاد حال روحی خوبی ندارد 
آن ها از طرف مادر نوزاد آمده اند من هم 
با شــنیدن صحبت های آن ها دلم آرام 
شد که حتماً طرف مقابل رضایت دارد. 
حتی به من گفتند که سرپرستی بچه را 
به من واگذار می کنند و می توانیم برایش 
شناسنامه نیز بگیریم اما متأسفانه این 
اقدام انجام نشد تا اینکه فهمیدیم این 
روند غیرقانونی و مجرمانه بوده و امروز 

پیش پلیس آمدیم.
 جرم خریدوفروش نوزاد 

سنگین است
بررســی این پرونده از سوی پلیس 
همچنان ادامــه دارد. از متهم پرونده 
دستگاه کارت خوان سیار نیز کشف  شده 
است و اسناد و شــواهد در حال بررسی 

است. برابر تحقیقات پلیس و طبق گفته 
سردار رحیمی، رئیس پلیس پایتخت 
تحقیقات برای شناسایی دیگر نوزادانی 
که ممکن است عالوه بر این دو نوزاد به 
فروش رفته باشند در حال انجام است، 
اما تاکنون سند قطعی در این خصوص 

وجود ندارد.
رحیمی با تأکید بر اینکه تحقیقات 
تکمیلی در این زمینــه در حال انجام 
است، خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف این 
موضوع از سوی پلیس در حال بررسی 
اســت. با توجه به اینکه نشانه هایی نیز 
از والدین دو نوزاد به دست آمده و آن ها 

تقریباً شناسایی شده اند. 
رئیــس پلیس پایتخت با هشــدار 
نســبت به انجام چنین اقداماتی گفت: 
فرآیند واگــذاری سرپرســتی تنها از 
طریق بهزیســتی انجام شده و مواردی 
ازاین دست جرم بســیار سنگینی دارد 
که هم برای فروشنده و هم برای خریدار 

مجازات در پی خواهد داشت.
قانونی که حمایتگر نیست

ختــم کالم اینکه همه مــا خوب 
می دانیم خریدوفروش نوزاد غیرقانوني 
است و جرم محسوب مي شود، بااین حال 
به راحتی و به دوراز چشم قانون و نظارت 
مجریان کودکان خریدوفروش می شوند. 
قوانین کشــور در این زمینه نه ضمانت 
اجرایی دارند و نه نقش حمایتی تا بتواند 
کودک و مــادری تنها بــرای نیاز مالی 
فرزند خود را می فروشــد حمایت کند. 
با برچســب جرم زدن و یا غیراخالقي 
خواندن، هیچ عملــي را نمي توان رد و 
طرد کرد و نیاز به پیگیری و نظارت دارد. 
این قانون چگونــه از مادري که بر غرایز 
و عواطف خود پا مي نهد و اقدام به عمل 
هولناک و غم انگیز فروش نوزاد مي کند 
-که افکار عمومي نیز آن را توجیه ناپذیر 
مي داند-  حمایت مي کند؟ همین مادر در 
اکثر موارد اگر از نظر اقتصادي در شرایط 
مناسب تر و تحت حمایت مي بود، رنج و 
افسردگي از دست دادن کودکش را بر 

خود هموار می کرد؟

بازداشت سه نفر به اتهام فروش اینترنتی نوزادان

قیمت هر نوزاد: خرید 10 و فروش 50 میلیون تومان

گزارش

وزیر بهداشــت گفــت: اســتان هایی مانند 
کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان و کرمانشاه در اوج پیک اول کرونا است 
و اســتان هایی مانند آذربایجان شرقی، فارس و 
خراسان رضوی ممکن اســت در روزهای آینده 

پیک بیماری را تجربه کنند.
ســعید نمکی در اولین جلســه کمیسیون 
بهداشــت و درمــان مجلــس یازدهــم افزود: 
پروتکل های بازگشایی مشاغل و صنایع نوشته 
شده و برای ۱۳۰۰ حرفه، پروتکل بهداشتی تحت 
عنوان فاصله گذاری هوشمند نوشته و ابالغ شده 

است.
نمکی بیان کرد: علیرغم تذکراتی که می دادیم 
در برخی استان ها، مردم دچار بی خیالی شدند و 
مدیران نیز فکر کردند که هرروز باید بازگشایی ها 
را افزایش دهیــم تا اینکه در اســتان هایی مثل 
خوزســتان خیزهای جدید بیماری را مشاهده 
می کنیم. آنچه امروز در برخی استان ها مشاهده 
می شود، پیک دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک 

اول در استان های مختلف است. 
واکسن ایرانی کرونا در دست تهیه است

وزیر بهداشــت در ارتباط با تولید واکســن 
کرونا در ایران نیز گفــت: در روزهای آینده خبر 
خوشی درباره واکســن کرونا خواهیم داشت. به 
گفته نمکی ایران هم روی واکسن های مرتبط با 
کووید۱۹ کار گسترده ای را شروع کرده است، دو 
تیم بسیار برجسته در شرکت های دانش بنیان در 
حال فعالیت هستند، اما هنوز زود است که برای 

پرده برداری از آن اقدام شود. 
کار پزشکان در پاییز سخت تر می شود

از سوی دیگر معاون بهداشت وزارت بهداشت بر 
لزوم استفاده از ماسک و همچنین اجباری شدن آن 
در تجمعات، اماکن سربسته و فضاهای حمل ونقل 
عمومی تأکید و وضعیت تخت های بستری ویژه 

کرونا در بیمارستان ها را تشریح کرد.
علیرضا رئیســی افزود: در پاییز کــه کرونا و 
آنفلوانزای فصلی هم زمان می شــوند مجدداً کار 
ما سخت خواهد شد؛ چراکه آنفلوانزا و کووید۱۹ 
عالئم مشــترک دارند و حتی کار تشخیص نیز 
سخت خواهد شــد. در مورد اطالع رسانی درباره 
کرونا هم فکر می کنم باید طرحی نو دراندازیم و 
با کمک اصحاب رسانه به این فکر کنیم که نحوه 

اطالع رسانی در مورد بیماری کرونا را تغییر دهیم 
تا مردم را حساس کنیم.

بازگشت دوباره محدودیت ها
رئیســی در خصــوص احتمال بازگشــت 
محدودیت ها، اعالم کرد: شنبه هفته جاری تصمیم 
خوبی در ستاد ملی کرونا گرفته شد. بر اساس آن به 
استان هایی که در شیوع باالی کرونا هستند، اختیار 
داده شــد که بتوانند، تعطیلی داشته باشند. این 
تصمیم یک نقطه عطف در مدیریت کرونا در ایران 
است. شش یا هفت اســتان درخواست مدیریت 
کرونا و اجــازه تعطیلی  و بازگشــت محدودیت 
داشتند. وزارت بهداشت این درخواست را تائید 
کرد و قرار شــد به وزارت کشور ابالغ شود و بسته 
شدن اماکن عمومی در این استان ها اعمال شود. 
این اقدام نوعی تعطیلی و اعمال محدودیت موقت 
است.اجرای دستورالعمل فاصله گذاری و اعمال 
محدودیت ها نوعی فاصله گذاری پویا اســت که 

جلوی شیوع  ناگهانی کرونا را می گیرد.
آخرین آمار از پیشروی کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیماران 
جدید کووید-۱۹ در کشور خبر داد.

سیماسادات الری گفت: از روز سه شنبه تا ظهر 
چهارشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۵۳۱ بیمار جدید مبتالبه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شدند که یک هزار و ۳۴۰ مورد از 
آن ها در بیمارستان ها بستری شدند. به این ترتیب 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۱۲ هزار 

و ۵۰۱ نفر رسید.
او همچنین افزود: متأســفانه در بازه زمانی 
ذکرشــده، ۱۳۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۹ هزار و ۹۹۶ نفر رسید. و دو هزار و  ۸۶۹ نفر از 
بیماران مبتالبه کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

شرایط مأیوس کننده جهانی
کرونا جهان را هم درگیــر خودکرده و باعث 
نگرانی هایی شده اســت. دبیرکل سازمان ملل 
ضمن آن که از نبود هرگونه هماهنگی بین کشورها 
درروند مقابله با همه گیری کووید-۱۹ شدیداً انتقاد 
کرده می گوید این شرایط »مأیوس کننده است«. 
آنتونیو گوترش، گفته الزم است دولت ها و کشورها 
درک کنند با تک روی شرایطی را ایجاد می کنند که 
کنترل ناپذیر خواهد شد. او تأکید کرده که جهان 
در میانه بدترین چالش بین المللی از زمان جنگ 
دوم جهانی قرارگرفته است و باید یک آتش بس 
عمومی در تمام کشــمکش ها و درگیری های 

نظامی برپا شود.

وزیر بهداشت:

برخی استان ها در اوج پیک اول کرونا هستند

نوزادانی که به گفته 
متهم دستگیرشده، از 

خانواده افراد بی بضاعت 
بوده و در ازای مبلغی 

اندک واگذارشده بودند؛ 
بااین حال گفته می شود 

این نوزادان با مبلغی حدود 
10 تا 20 میلیون تومان از 

خانواده ها خریداری و 40 تا 
50 میلیون تومان فروخته 

می شدند

رئیس پلیس پایتخت: 
فرآیند واگذاری سرپرستی 

تنها از طریق بهزیستی 
انجام شده و خرید و فروش 
نوزاد هم برای فروشنده و 
هم برای خریدار مجازات 

سنگینی در پی خواهد 
داشت
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