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 زمان اجرای طرح ترافیک 
در تهران تغییر می کند؟

پلیــس  ئیــس  ر
راهنمایــی و رانندگی 
تهران بــزرگ تغییر در 
ســاعت اجــرای طرح 
ترافیــک را منــوط به 

شرایط کرونایی دانســت. به گزارش ایسنا، سردار 
محمدحســین حمیدی با اشــاره به اجرای طرح 
ترافیک در تهران، گفت: این طرح ازنظر ســاعت 
اجرا، آن طرح ترافیکی اصلی شهر تهران نیست و 
تقریباً زمان اجرای آن نصف شــده است. کم وزیاد 
شدن زمان اجرای این طرح نیز بستگی به این دارد 
که شرایط کرونایی چطور است که متناسب با آن 
تصمیم گرفته شود. در حال حاضر ساعت اجرای 
این طرح از  ۸:۳۰ صبح آغازشده و تا ساعت ۱۶ ادامه 
دارد که در این میان خروج از طرح از ساعت ۱۴:۳۰ 
به بعد به ازای یک بار در روز برای هر خودرو آزاد است.

    
سرنوشت نامعلوم بودجه ۳۷۰میلیون 

یورویی برای مقابله با ریزگردها
نماینده مردم اهواز 
در مجلــس شــورای 
اســامی خواســتار 
شفافیت در هزینه کرد 
۳۷۰ میلیــون یورویی 

مقابله با ریزگردهــا که از صندوق توســعه ملی 
برداشت شده است، شد. به گزارش تسنیم، مجتبی 
یوسفی افزود: دستگاه های مسئول ازجمله، سازمان 
محیط زیست باید نسبت به هزینه کرد ۳۷۰ میلیون 
یورویی برای حل معضــل ریزگردها که از صندوق 
توسعه ملی برداشــت کرده اند باشند، این موضوع 
را در مجلس به طورجدی پیگیری می کنیم، باید 

هزینه کرد این مبلغ شفاف شود.
    

انتقاد دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی از کیفیت آموزش مجازی

دبیر شــورای عالی 
انقاب فرهنگی درباره 
نحوه آمــوزش در دوره 
پساکرونا و ادامه آموزش 
مجازی گفت: همه چیز 

به موفقیت ما در آموزش در این دوره بستگی دارد، اگر 
با این کیفیت فعلی پیش برویم که همه آرزو می کنند 
به کاس درس برگردند. به گزارش ایلنا، سعید رضا 
عاملی گفت: در آموزش هــای تکمیلی می توان از 
بهترین کیفیت ها در فضای دوم استفاده کرد، لذا به 
نظر من نباید نگاه موقت به این مسئله داشته باشیم و 
بگوییم این ظرفیت صرفاً برای دوره  کرونا است. البته 
باید یک نگاه منحصربه فرد هم برای مواقع رخداد 
حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آلودگی هوا هم 

داشته باشیم.
    

بهره برداری 1۰۰ اتوبوس و 
مینی بوس جدید در تهران 

آئین بهره برداری از 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس 
و مینی بــوس جدید و 
اضافــه شــدن آن به 
نــاوگان حمل ونقــل 

عمومی تهران با حضور شــهردار تهران، رئیس 
شورای اسامی شهر تهران؛ مدیرعامل شرکت 
واحــد اتوبوس رانی تهران و جمعــی از مدیران 
شهری برگزار شــد. به گزارش میزان، از همین 
رو آیین اضافه شدن این ۱۰۰ دستگاه به ناوگان 
حمل ونقل عمومی تهران با حضور پیروز حناچی، 
شــهردار تهران، محسن هاشــمی رفسنجانی، 
رئیس شورای اسامی شهر تهران؛ محمود ترفع، 
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوس رانی تهران و 

جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
    

افزایش ورود اتباع غیرمجاز   و 
ناکارآمدی جریمه ۳۰ هزارتومانی!

فرمانــده مرزبانی 
ناجــا گفــت: جریمه 
۳۰ تــا ۷۰هزارتومانی، 
مانع و بازدارنــده ورود 
غیرقانونی اتباع خارجی 

به کشور   نیست؛ چراکه شاهد افزایش ۲۹ درصدی 
ورود و دســتگیری این افــراد در هفت ماهه اخیر 
هستیم. به گزارش فارس، سردار احمدعلی گودرزی 
اظهار کرد: بیکاری در افغانستان باعث شده تا افراد 
جویای کار به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در 
حاشیه مرزها و در عمق و مرکز کشور ساکن  شوند.
طبق آمار در هفت ماهه گذشــته تعداد ورود اتباع 
غیرمجاز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۹ 

درصد افزایش داشته است. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»کلیه برای فــروش«. این جمله به 
همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها 
نوشته های برخی تراکت های تبلیغاتی 
این روزها در سطح شهر است. بدون شک 
بسیاری از ما آگهی های فروش اعضای 
بدن را روی دیوار، مکان های عمومی، 
دیوارهــای اطــراف بیمارســتان ها، 
باجه های عابر بانک یا تلفن عمومی و ... 
دیده ایم. در ماه های اخیر این آگهی ها 
بیشتر به چشم می خورد. فشار اقتصادی، 
گرانی های فزاینــده، افزایش بی رویه 
اجاره ها، عدم تکافــوی حقوق ها برای 
گذران زندگی و... باعث شــده تا مردم 
دست به  هر کاری بزنند تا بتوانند شکم 
خود و خانواده شان را سیر کنند. در این 
اوضاع نابســامان برای قشری که هیچ 
کاالی دیگری برای فروش ندارند، چه 

چیز آسان تر از حراج اعضای بدن؟
لیست های محرمانه در دست 

دالالن اعضای بدن
فروش اعضای بدن و آگهی برای آن 
در ایران، گرچه مردم دیگر کشورها در 
ورای مرزهای ایران را مبهوت می سازد، 
اما برای ما ایرانی ها تعجب برانگیز نیست. 
بر روی درو دیوارهای شهر پرشده است 
از آگهی های فروش کلیه، کبد، قرنیه 
چشم و...؛ آگهی هایی که گویی زندگی 
انسان ها در آن به فروش گذاشته  شده 
است. ماجرا وقتی دردناک تر می شود که 
اغلب آگهی ها مربوط به جوانانی است 
که فشارهای اقتصادی، آن ها را در تنگنا 
قرار داده و  این مسئله را با فروش اعضای 

بدن خود جبران می کنند.

بازار فروش اعضای بــدن در ایران 
بسیار داغ اســت و حاال با آمدن کرونا و 
شرایط سخت اقتصادی پررونق تر هم 
شده است. این پدیده در ۱5 سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته تا جایی که 
رئیس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه 
گفته اســت کلیه فروشی حیثیت ما را 

در سطح جهان خدشه دار کرده است.
از همه بیشــتر دالل ها در این بازار 
داغ نقش پررنگی دارنــد. آن ها اطراف 
برخی بیمارســتان ها در تهران، شیراز 
و اصفهان پرســه می زننــد و به داللی 
کلیه، کبد، ریه، قرنیه چشــم، قلب و 
لوزالمعــده می پردازند. ایــن دالل ها 
روزبه روز حرفه ای و بی رحم تر می شوند؛ 
چراکه هم دهنده و هــم گیرنده عضو 
از روی ناچاری ســراغ آن ها می روند. 
یک طرف معامله کســی اســت که از 
روی فقر و بی پولی عضو بدنش را حراج 
می کند و طرف دیگــر معامله نیز اگر 
عضو موردنیازش را نخرد، باید با مرگ 

روبرو شود.
اکثر دالل های اعضای بدن به لیست 
افرادی که در انتظار پیوند عضو هستند، 
دسترسی دارند. درحالی که این لیست 
باید محرمانه و محفوظ باشد؛ اما گویی 
نکته محرمانه ای در ایران وجود ندارد. 
دالل ها با سوءاستفاده از این لیست، با 
متقاضی عضو تماس می گیرند و آن ها 
را به خرید با قیمت های کان یا معاوضه 

اعضای بدن متقاعد می کنند.
 فروش کلیه و کبد 

برای گذراندن زندگی
اگر پای صحبت افرادی که اقدام به 
فروش عضو یا بخشی از اعضای بدنشان 
می کنند احتماالً یک جمله را می شنوید 
و آن این اســت که »چاره ای ندارم«. و 

درســت همین چاره ای نداشتن است 
که یک انسان را به سمت ناقص کردن 

بدنش می برد. 
در ســال های اخیر فروش کلیه و 
کم وبیش فروش بخشی از کبد بسیار 
مرسوم شــده اســت. تجارت نیوز در 
گزارشی با یکی از افرادی که به دلیل فشار 
مالی اقدام به فروش اعضا بدنش کرده، 
مصاحبه کرده اســت. در این گزارش 
آمده، یکی از آگهی ها مربوط به مردی 
است ۲۷ ساله اســت که قصد فروش 
کبدش را دارد. همســرش می گوید: 
»کلیه همســرم را پارسال 5۰ میلیون 
تومان فروختیم تا از مستأجری دربیاییم، 
یک خانه بدون امکانات در سراســیاب 
خریدیم. اما کلیه را که فروختیم کار برای 
شوهرم سخت شد. هر کاری نمی تواند 
انجام دهد. حاال می خواهیم بخشی از 
کبد را بفروشــیم که یا مغازه بگیریم یا 

ماشین بخریم تا با آن کار کند.«
مورد دیگر زوج جوانی هســتند که 
ســال ۹۳ ازدواج کرده اند. زن می گوید 
خانواده هــا تــوان مالی ندارنــد و نه 
توانســته اند جهیزیه تهیــه کنند و نه 
می توانند از آن ها حمایت کنند. شش 
ســال اســت ازدواج کرده اند و در همه 
این مدت درگیر فقر و نــداری بوده اند. 
زن خیاطی می کند و ایــن تنها منبع 
درآمد فعلی خانواده است. می گوید »به 
نهادهای حمایتی هم سر زدیم. قرار شد 
5 میلیون تومان وام بدهند. اما ضامن 
می خواست و ما ضامن نداریم. حتی وام 
ازدواجمان را هم نتوانســتیم بگیریم. 

چون آن  هم ضامن می خواست.« 
در این میان با افزایش قیمت ها، کلیه 
و کبد هم گران شده اند. برای مثال سال 
گذشته با ۴۰ میلیون تومان می شد یک 

کلیه تهیه کرد و حاال پیدا کردن کلیه 
زیر ۱5۰ میلیون تومان شبیه رؤیا شده 
است؛ مگر اینکه فروشــنده به اصاح 
خیلی پول الزم باشد. کبد اما قیمتش 
باالتر است و اطاعات به دست آمده از 

۲۰۰ میلیون تومان حکایت می کنند. 
 آمار از میزان باالی 
بیکاری می گویند

داده هــای مرکز آمار ایران نشــان 
می دهد در تابستان امسال ۹.5 درصد 
از جمعیت فعال کشــور بیکار بوده اند 
و این بیکاری بــرای جمعیت جوان و 
به خصوص برای جوانان ۱5 تا ۲۴ ساله 
حدود ۲۳ درصد بوده است. این یعنی از 
هر ۱۰۰ جوان در این سن، حدود ۲۳ نفر 

آنان شغل ندارند.
نکته قابل توجه در آمار بیکاری ایران، 
این است که نرخ بیکاری تابستان امسال 
در ۱۴ فصل گذشته کمترین نرخ بیکاری 
رسمی است. این آمار در شرایط کرونا که 
بسیاری شــغل خود را ازدست داده اند 

کمی عجیب است.
اما گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس این گره را باز می کند. به روایت 
مرکز پژوهش های مجلــس، در ایران 
به طور متوسط ۶۰ درصد شاغان کشور 
)5۹ درصد مــردان و ۶۲ درصد زنان( 
در بخش غیررسمی فعالیت می کنند. 
یعنی شرایطی که در آن افراد فاقد بیمه 
و حمایت های اجتماعی هستند و حتی 
درآمد آن ها زیر حداقل حقوق مصوب 

اســت. نکته قابل توجه دیگر، کاهش 
یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفری شاغان 
در تابستان ۹۹ نســبت به تابستان ۹۸ 

است.
در این بیکاری، افزایش تورم، هزینه 
خانوارها را افزایــش داده. به نحوی که 
خانوارهای کشــور برای تأمین اقام 
مصرفی خود در مهرماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، ۴۱.۴ درصد 

بیشتر هزینه کرده اند.
 از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 

در فضای مجازی
در فضای مجــازی همه چیز پیدا 
می شود. قلب و قرنیه و مغز استخوان. 
فقــط کافی اســت دنبالش باشــید. 
نمونه اش کانالی تلگرامی است با بیش از 
۱۴۰ هزار عضو. هم خریدار آنجا حضور 
دارد و هم فروشنده. تعداد آگهی ها بسیار 
زیاد است. آگهی فروش اعضای بدن با 
ذکر جزئیاتی چون سن، جنس، گروه 

خون و شرایط جسمانی.
برخی هــم شــروطی را در آگهی 
نوشته اند. اینکه همه هزینه های عمل 
و تست و آزمایش با خریدار است. برخی 
هم اعــام آمادگی کرده انــد که برای 
فروش عضو به هر نقطه ای از کره زمین 
می روند فقط خریدار باید هزینه های 

سفر را بدهد.
قیمت  اعضا متفاوت اســت. از کبد 
۲۰۰ میلیونــی تا کلیــه ۱۰۰ تا ۱5۰ 
میلیونی. در میان آگهی ها، آگهی فروش 
قلب هم دیده می شــود. تعداد آن کم 
است، اما هست. بااین حال فروشندگان 
ســنتی هم وجود دارند. آن ها که روی 
دیوار برخی از بیمارســتان ها و مراکز 
پیوند عضو آگهی هایــی را روی دیوار 
می نویسند. آنجا فقط مشخصات اصلی 
و ضروری وجود دارد. »فروش کلیه ۲۰ 
ساله گروه خونی O- شماره …….. 
۰۹۳5« »کبد فروشــی گروه خونی 
A+ و ….« ایــن دیوارهــا مدام رنگ 
می شــود، آگهی ها از روی دیوار پاک 
می شــود و فقط چند روز بعد مجدداً 
همان تعداد شــماره با همان خطوط 
روی همان دیوارها نوشته شده. در این 
میان کاه برداران هم بیکار ننشسته اند 
و به فکر سود بردن هستند. این قضیه 
آن قدر جدی شده اســت که چند روز 
پیش سرهنگ رامین پاشایی، معاون 
اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره کانال  یا 
سایت های فروش اعضای بدن در فضای 
مجازی گفته بود: ما هیچ گونه سایت، 
کانال و ... تحت عنــوان خریدوفروش 
اعضای بدن انســان نداریم. اگر چنین 
مواردی نیز باشــد جنبه کاه برداری 
دارند یعنی مبلــغ را دریافت کرده، اما 
چیــزی تحویل خریــدار نمی دهند. 
گفته می شود مرجع ناظر بر این موارد 

وزارت بهداشت اســت که هیچ گونه 
مجوزی برای راه اندازی سایت یا کانالی 
برای خریدوفروش اعضای بدن صادر 
نکرده است و موارد موجود نیز برخاف 
قانون بوده و آن طور که گفته شد بیشتر 
برای کاه برداری و سوءاستفاده از افراد 

نیازمند و مستاصل است.
 فروختن اعضای بدن 

از کجا شروع شد؟
در آخر اما بد نیســت نگاهی داشته 
باشیم به این موضوع که از کجا فروش 
اعضای بدن در کشــور باب و تبدیل به 
یک کار برای پر کردن برخی خألهای 
مالی شــد.  در مقطعی پیوند اعضاء در 
کشور به علت نبود دهنده بسیار ضعیف 
بود و به واسطه این امر تعداد پیوندها نیز 
کم بود. به همین دلیل قانونی تصویب 
شد و دولت برای تشویق دهندگان کلیه 
یک میلیون تومان »هدیه ایثار« در نظر 
گرفت. دولت هدیه ایثار را برای دهندگان 
کلیه قرارداد تا تشویقی برای رونق اهداء 
عضو باشد که در زمان خود تأثیرگذار هم 
بود و در ســال۱۳۷۱ عمل های پیوند 
کلیه حدود ۱۰۰ مورد رسید و در حال 
حاضر بالغ بر ۲5۰۰ مورد عمل پیوند در 
یک سال انجام می شود، ولی متأسفانه 
داستان به همان هدیه ایثار ختم نشد 
و این مسیری شــد برای رسمی شدن 
خریدوفروش کلیه. یکی از وظایف دولت 
این است که بتواند حداقل های زندگی 
را به مردم خــودش بدهد و در این دوره 
گرانی و شرایط نا به ســامان این اصل 
باید بیشتر موردتوجه سیاستمداران 
قرار گیرد. درواقــع زندگی افراد باید به 
صورتی تأمین باشد که مجبور نباشند 
هیچ قسمتی از اعضاء بدنشان را بفروشند 
چون درهرصــورت فروختن عضوی 
از بدن خودفروشــی اســت، بعدازاین 
اتفاق ها مشــکات جســمی و روانی 
زیادی برای فرد فروشنده پیش می آید؛ 
اهداءکننده تحت فشار روانی ناشی از 
این بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی 
خواهد بــود و بی تردید به واســطه آن 
عواقب ناخوشایندی گریبان گیر جامعه 

خواهد شد.

بازار خریدوفروش اعضای بدن با هر موج گرانی،  داغ تر می شود؛

حراج عضو در ازای چند میلیون پول ناقابل!

خبر

خبرهای بد کرونایی هر روز مخابره می شود. 
یک هفته می شود که آمار جان باختگان از ۴۰۰ 
نفر پایین نمی آید و محدودیت های جدید برقرار 
شده است. بااین حال هنوز از تعطیلی دوهفته ای 
که بسیاری از کارشناسان و پزشکان در انتظار آن 
هستند خبری نیست.  روز گذشته علیرضا زالی، 
رئیس ستاد مقابله با کرونا در کان شهر تهران هم 
خبرهای خوبی برای مردم ایران نداشت. او با اشاره 
به باال بودن تعداد افراد مبتابه بیماری کووید-۱۹ 
آن را در ۹ ماه اخیر بی ســابقه دانســت و گفت: 
بیمارانی که در بخش های مراقبت ویژه بستری 
می شوند معموالً یا با حال بسیار وخیم مستقیماً و 
در بدو ورود به آی سی یو منتقل می شوند و یا اینکه 
به دنبال وخیم شدن حالشان از بخش های عادی 

به بخش ویژه منتقل می شوند.
به گفته زالی، با توجه به آمار باال و وخامت حال 
بیماران بســتری در بخش های ویژه، پیش بینی 
می شــود کماکان آمار فوتی ها تا ۳ هفته آینده 
همچنان باال باشــد و در بهترین شرایط کاهش 

مرگ ومیر تا سه هفته آینده تجلی نخواهد کرد.

خطر در تهران بسیار جدی است
زالی در خصــوص اعمــال محدودیت های 
کرونایی در تهــران، گفــت: عاوه بــر تمدید  
محدودیت های قبلی، این هفته شــاهد اعمال 
محدودیت های تردد برون شهری در تهران و ۲5 

استان و ۹۱ ایستگاه  هستیم.
او با اشاره به شرایط پیچیده و وجود ۱۲۰ مبادی 
ورودی و خروجی در تهران دارد، خاطرنشان کرد: 
با تاش نیروی انتظامی مبادی غیر اصلی مسدود 
شده و تمام نقل وانتقال را به مسیر مبادی اصلی 
هدایت و کنترل می شــوند. به گفته زالی تمدید 
محدودیت های گروه های ســه و چهــار و تداوم 
حضور 5۰ درصدی کارکنان تا آخــر آبان ماه از 
دیگر محدودیت های اعمال شده برای تهران است.
 رئیس ستاد مقابله با کرونا در کان شهر تهران 
بیشترین مشکل را مربوط به ترددهای درون شهری 
برشمرد و با اشاره به شلوغی تهران و ترافیک باالی 
آن، گفت: متأسفانه ترافیک تهران تغییری نداشته 
است و فضای شهری پرخطر به خصوص پاساژها 
و مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای از تراکم 

باالیی برخوردار هستند و کماکان خطر در تهران 
بسیار جدی است.

422 نفر قربانی کرونا شدند
آمارها در روز گذشــته هم باالبــود. به گفته 
سیماسادات الری، ســخنگوی وزارت بهداشت، 
از روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه ۸ هزار و ۹۳۲ بیمار 
جدید مبتابه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد 
و  ۴۲۲ بیمار براثر کرونا جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۶ هزار و ۱۶۰ 
نفر رسید. الزم به ذکر است پنج هزار و  ۳۷۸ نفر از 
بیماران مبتابه کووید- ۱۹ هم در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
لزوم در دسترس بودن تست های ارزان 

در ادامه یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی 
کرونا بابیان اینکه شیوع زیاد بیماری کووید-۱۹ 
باعث شــده که بیماران بدحال بیشتر در معرض 
مرگ ومیر قرار گیرند، گفت: میزان انجام تست باید 
افزایش یابد و درعین حال تســت ارزان در اختیار 
مردم قرار گیرد. مینو محرز با اشــاره به افزایش 
تست های تشخیصی برای کنترل بیماری، بیان 

کرد: اگر امکانات تست بیشتر باشد، در مدیریت 
بیماری بسیار مؤثر است. 

نمی توان در مورد آمار فوتی ها قضاوت 
درستی داشت

از سوی دیگر، معاون درمان ســتاد مقابله با 
کرونا در کان شــهر تهران گفت: ضریب اشغال 
بیمارســتان های تهــران در رابطه بــا ظرفیت 
کووید-۱۹ تکمیل شده است و با توجه به افزایش 
تصاعدی بیماران کرونا در پیک ســوم اپیدمی، 
بیماران جدید ابتدا در اورژانس بستری شــده و با 

خالی شدن تخت، به بخش ها منتقل می شوند.
نادر توکلی در رابطه با آمار فوتی و مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها، 

اظهار کرد: ازآنجاکه آمار ابتا در کشور دقیق نیست، 
بنابراین قضاوت دربــاره آمار واقعی مرگ ومیرها 

امکان پذیر نیست.
او با بیان اینکه رقم واقعی مبتایان در کشور 
ما شناسایی نمی شود، در این رابطه توضیح داد: 
بر این اساس مخرج کسرعدد نشان دهنده  درصد 
مرگ ومیر به نسبت مبتایان رقم بسیار کوچکی 
است، درواقع مخرج کسر واقعی خیلی بزرگ تر از 
عددی است که در حال حاضر به عنوان تعداد موارد 
ابتا مطرح می شود، چراکه میزان ابتای رسمی 
بر اساس تســت pcr اعام می شود که با توجه به 
میزان و پوشش فعلی انجام تست pcr در داخل 

کشور، واقعی نیست.

علیرضا زالی آب پاکی را روی دست مردم ریخت؛

تا سه هفته آینده آمار قربانیان کرونا کاهش نمی یابد

با افزایش قیمت ها، کلیه 
و کبد هم گران شده اند. 

برای مثال سال گذشته با 40 
میلیون تومان می شد یک 
کلیه تهیه کرد و حاال پیدا 

کردن کلیه زیر 150 میلیون 
تومان شبیه رویا شده 

است؛ مگر اینکه فروشنده 
به اصطالح خیلی پول الزم 

باشد

بازار فروش اعضای بدن 
در ایران با آمدن کرونا و 
شرایط سخت اقتصادی 

پررونق  شده است
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