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ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺳﻪﺷﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ «،ﻣﯿﺰان »در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎدرﺷﺎن  33ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺮ دوم ﻣﺮدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﮔﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ
اﺳﺖ.
در روﺳﺘﺎی آﻧﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ از  30ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺮود و« ﻣﮋﮔﺎن »ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ  2ﺳﺎل از
ﺧﻮدش ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮋﮔﺎن و ﺳﻌﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﺎزﻧﺪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،او از ﻫﻤﺎن
ﻣﺎهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری داﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  3ﺳﺎل ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ« ﻧﯿﮑﺎ» «،ﺳﺎرا»
و« ﺧﻮرﺷﯿﺪ »ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺪر ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
او در اﺑﺘﺪا ،ﺑﻬﺎی  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺰدانﭘﻮر – ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ – ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﮋﮔﺎن و ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻣﮋﮔﺎن ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اراک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ او اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ زودﻫﻨﮕﺎم ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﺎدر ،ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ  40روز زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺰدانﭘﻮر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮیﻣﺎﻧﺪن ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ  3ﻧﻮزاد در دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
وی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺪر ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﯾﮏ زن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی
ﮐﻪ  3ﻗﻠﻮﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ «،ﺳﻌﯿﺪ »ﭘﺪر ﺳﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺪر ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻮزاداﻧﺶ ،ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .او در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻮزادان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﺎدر ﻧﻮزادان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش ﺳﻪﻗﻠﻮﻫﺎ را ﻓﺎش ﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻗﺼﺪ دارد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ زن ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ راﻫﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﻮد و ﻧﻮزادان را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر در ﺣﺎل ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻮزادان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
ﯾﺰدان ﭘﻮر از ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺰاش ﻣﺪدﮐﺎری و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اورژاﻧﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﺳﺘﺎن اراک ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﻮﻧﺪ.

وی از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﻮزادان ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮋﮔﺎن اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ او اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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