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دیگر نامشــان از شمارش خارج 
اســت؛ کودکانی که تلخ و شیرین 
زندگی را نچشیده، طعمه هوتَگ ها 
می شــوند.در روزهــای اخیر خبر 
تاسف بار قربانی شدن سه کودک4 
و 6 و 8 ساله و یک معلم جوان در دو 
حادثه جداگانــه در هوتگ هایی در 
جنوب استان سیستان و بلوچستان، 
بار دیگر اذهان عمومی را به ســمت 
این گودال هــای آب جلــب کرد. 
گودال هایی که در سال های بی آبی 
فراوان تر هم شده و هر سال قربانیان 

بیشتری می گیرد.
غرق چهار نفر در یک روز

روز شنبه خبر رسید 2 دانش آموز 
دختر به نام هــای مریم و رقیه هوت 
از روستای ســلوربازار بخش پالن 
دشــتیاری در داخل هوتگ سقوط 
کرده و غرق شــدند. معلم 30 ساله 
آنها به نام یاســمین هوت که برای 
نجات ایــن 2 دختر بــه داخل آب 
می رود نیــز در هوتگ جان می بازد. 

این در حالی اســت که در همان روز 
در روستای عید و بازار نیز کودک 4 
ساله ای به نام ولی محمد بر اثر سقوط 

در هوتگ جان باخت.
 هوتگ هایی که خود 

بالی جان شد
در مناطقی از اســتان سیستان 
و بلوچســتان که به آب لوله کشــی 
دسترســی ندارند، به صورت سنتی 
گودی )هوتَگ( برای جمع شــدن 
آب باران حفر یا بــه صورت طبیعی 
ایجاد می شود و انســان و حیوانات 
از آب آن، به صورت مشــترک برای 
شرب اســتفاده می کنند. هوتگ ها 
همجوار خانه های روستایی ساخته 

شده و گاهی تا 10 هزار مترمکعب آب 
ذخیره دارد که تا یک سال می تواند 
بدون اینکه بارانی ببارد دوام داشته و 
مورد اســتفاده قرار گیرد، اما همین 
گودال های پر آب کــه تنها راه چاره 
و تدبیر روســتاییان برای رهایی از 
بی آبی و تشنگی هســتند، ساالنه 
ده ها کودک و گاهــی زن و مرد را به 
کام مرگ می کشانند. کودکانی که 
با جثه های کوچــک، اما با دبه هایی 
بزرگ، به هوای کشــیدن آب از این 
هوتگ هــا گاهی پایشــان می لغزد 
و به داخل این گودال ها ســرنگون 
می شوند یا به هوای بازی در این تنها 
سرگرمی طبیعی روستا جان شان را 

از دست می دهند.
محمدکریــم عزیــزی، نماینده 
سیستان و بلوچستان در شورای عالی 
اســتان ها به خبرگزاری ایلنا گفت: 
»ســال ها اســت که به دلیل کمبود 
آب در استان سیستان و بلوچستان 
مردم مجبور به کندن گودال هایی به 
نام هوتگ برای جمع آوری آب باران 
شده اند و از آنجایی که این گودال ها 
فنس گذاری و ســکوبندی نشــده 
اســت، کودکان هنگام جمع آوری 

آب یا در داخل ایــن هوتگ ها غرق 
یــا طعمــه گاندوها می شــوند و در 
خوشــبینانه ترین حالت قطع عضو 

می شوند«.
گرچه شمار این مرگ و میرها در 
یکی دو سال گذشــته زیاد بوده، اما 
مسئوالن اســتانی و کشوری حتی 
نیم نگاهی هم به این آمار نمی اندازند 
و به راحتی از مرگ این کودکان که 
سن برخی از آنها به سختی به 6 سال 

می رسد، می گذرند.
درتاج، رئیس شورای شهر بخش 
پالن به پایگاه اطالع رســانی محلی 
میارجــل می گویــد: »بخش پالن 
116 روستا دارد که سال پیش تنها 
هوتگ های ســه تا چهار روســتا به 
کمک خیران فنس کشی شدند. به 
گفته او فنس های ســایر روستاها از 
سوی بنیاد مســتضعفان خریداری 
شــده اســت، اما تهیه میله ها برای 
نصب بــر عهده دهیاری هــا بود که 
به دلیــل هزینه باال و خــارج بودن 
هزینــه آن از توان ایــن مجموعه، 
هنوز موفق به خریداری و نصب این 
فنس ها در دیگر روستا نشده ایم«. او 
از بنیاد مســتضعفان خواست تا این 

کار نیمه تمام را تمام کند تا شــاهد 
اتفاقــات تلخی چون مــرگ زنان و 

کودکان نباشیم.
با این حال مهرداد آرام، بخشدار 
بخش پالن در اظهــارات متفاوتی 
گفت: »بیشــتر هوتگ های عمومی 
فنس کشی شــده اند، ولی بعضی از 
هوتگ های شخصی که خود صاحب 
هوتگ موظف به فنس کشی است در 

این خصوص اهمال کاری کرده اند. 
او به ایســنا گفت: » 41 کودک 
و زن از روســتاهای مختلف چابهار 
و دشــتیاری در 11 سال اخیر حین 
بازی، تهیه آب یــا گذراندن اوقات 
فراغت در هوتگ ها غرق شده و جان 

باخته اند«.
 سیستان و بلوچستان؛ 

لبریز از معضالت
سال هاست بســیاری از شهرها 
و روســتاهای اســتان سیســتان 
و بلوچســتان با مشــکالت کمبود 
آب دســت و پنجه نــرم می کنند. 
گرچه هــر از چنــدی خبرهایی از 
سوی منابع رســمی از افتتاح خط 
لوله انتقــال آب شــیرین به برخی 
روستاها و آبرسانی هر روزه به مناطق 
روستایی با تانکرها منتشر می شود، 
اما همچنان قصه پــر غصه بی آبی و 
کم آبی و خشکســالی در سیستان و 
بلوچســتان بر قوت خود باقی است 
و خبرهای دامنــه دار در مورد مرگ 
کودکانی که اسیر هوتگ های عمیق 
شــدند یا دخترکان و پسرکانی که 
برای برداشــتن دبــه ای آب طعمه 
گاندوهــا که تمســاح های کوچک 
ساکن در همین هوتگ ها هستند، 
 می شوند؛ نشان می دهد هنوز در بر 
همان پاشنه قبلی می چرخد و برخی 
از مردمان این استان که شمارشان 
هم کم نیست، از نعمت آب شیرین 
محروم هســتند. در حالــی که در 
مورد اخیر گفته شــده که روستای 
فوق الذکر دارای آب لوله کشی است؛ 
اما برخی می گویند این آب لوله کشی 
قابل اطمینان نیست و قطع و وصلی 
آن فراوان اســت و بــه همین دلیل 
نمی توان هوتگ هــا را از جغرافیای 
این منطقه حذف کرد. براساس اعالم 
منابع محلی بسیاری از روستا های 
جنوب استان سیستان و بلوچستان 
سیســتم آبرســانی دارند، اما این 
سیستم چنان فرسوده  است که مدام 
با قطعی آب آن هم در فصل تابستان 
و گرمای شدید هوا مواجه می شود و 

به همین دلیل هم اهالی این روستا ها 
برای تامین آب مصرفی به هوتگ ها 
رومی آورند. شــاید به همین دلیل 
است که موضوع ایمن سازی هوتگ ها 
مهمترین راهکار برای جلوگیری از 
مرگ و میرهــا در این گودال های پر 

آب محسوب می شود.
نقص عضو برای یک کوزه آب

اما عالوه بر غرق شدن در هوتگ، 
گاهی گاندو ها هم بالی جان اهالی 
و به خصوص کــودکان این مناطق 
هســتند. مدتی پیش بود  که خبر 
دلخــراش حمله گاندو بــه حمزه، 
پســر بچه  ای هشت ســاله از اهالی 
یکی از روستاهای شهرستان چابهار 
نظرها را به خود جلب کرد. پیشــتر 
هم دختربچه  ای به نام حوا، ســاکن 
روستای کشــاری هنگام برداشت 
آب، از ســوی گاندو یا همان تمساح 
پوزه  کوتاه ایرانی مــورد حمله قرار 
گرفت و دست خود را برای همیشه از 
دست داد. جز او کودکان دیگری هم 
به دلیل حمله این خزندگان جانشان 

را از دست داده یا قطع عضو شده اند.
با این حال هر ساله با شروع فصل 
گرمــا و به دلیل کمبود آب شــدید 
در مناطق روستایی چابهار، و البته 
کمبود شــدید اماکن تفریحی برای 
کــودکان؛ اهالی برای اســتفاده و 
برداشــت آب یا آب تنــی و بازی به 
برکه های محل زیست گاندو نزدیک 

می شوند.
به گفته برخی بومیــان مناطق 
روســتایی چابهار، هر ساله در فصل 
تابستان این گاندو ها یک تا دو قربانی 
که معموال هم از کودکان هســتند، 
می گیرند، کودکانی که معموال یا با 
دبه های آب بر ســر آبگیر می آیند تا 
آب به خانه های خود ببرند یا کمی در 
کرانه این آب ها بازی می کنند. نوعی 
بازی که می تواند برایشان حکم بازی 

با مرگ را داشته باشد.

در یک روز سه کودک و یک معلم  در هوتگ های سیستان و بلوچستان غرق شدند

مرگ در قعر برهوت فقر و خشکسالی

گزارش

خریــد و فــروش اعضــای بــدن اگرچه 
سال هاســت در ایران مرسوم اســت، اما حاال 
برخی چند عضو خود را یکجا برای فروش آگهی 
می کنند. دلیل آنها هم مشــکالت مالی است. 
البته قائــم مقام انجمن اهــدای عضو ایرانیان 
می گوید: »پیوند کلیه دیگر بــا نظارت دولت 
و قیمت مشــخص صورت می گیــرد.« حاال 
فروشنده ثبت نام می کند و با قیمت دولتی 80 

میلیون تومان کلیه خود را می فروشد.
به گزارش تجارت نیوز، کلیه، مغز استخوان 
و یک چهارم کبد؛ از 100 میلیون تومان تا 800 
میلیون تومان می فروشند. برخی هم چندین 
عضو خــود را یکجا برای فروش گذاشــته اند. 
البته قائــم مقام انجمن اهــدای عضو ایرانیان 
می گوید فروش کلیه دیگر مانند سابق نیست. 
فروشــنده ها باید تحت نظارت دولت این کار 
را انجام دهند.هر دو تا سه ســاعت یک بیمار 
در لیســت انتظار پیوند، جان خود را از دست 
می دهد. راه دیگر نیازمندان پیوند اعضا، روی 
آوردن به بازار خرید و فروش اعضای بدن است. 
آن سوی دیگر این ماجرا فروشندگانی هستند 
که می گویند برای مشکالت مالی اعضای بدن 

خود را می فروشــند.در و دیوارهــا پر از آگهی 
فروش اعضای بدن اســت. بخشــی از دیوارها 
را رنگ کرده اند. فروشــنده ها امــا همچنان 
شــماره تلفن های خود را با خودکار و اسپری 
و خط ریز و درشــت روی آنها ردیف کرده اند. 
جایی نزدیک انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی. دیوارهای نزدیک برخی از بیمارستان ها 
هم جای دیگری است که آگهی فروش اعضای 
بدن می گذارند.برخی هم همزمان در سایت ها 
و کانال هــای تلگرامی اعضای بــدن خود را به 
فروش گذاشته اند. قیمت ها هم بستگی به عضو 
فروشی و گروه خونی دارد. مثال قیمت o مثبت 

کمی باالتر از گروه های خونی  دیگر است.
فروش کلیه با قیمت دولتی

در همین حال قائم مقام انجمن اهدای عضو 
ایرانیان به تجارت نیوز می گوید ساز و کار فروش 

اعضای بدن تغییر کرده است.
امید قبادی می گوید: »حدود یک ســال و 
نیم است که دولت پیوند کلیه از فرد زنده را در 
تخصیص خود قرار داده است. اگر مردم آگهی 
فروش اعضا روی در و دیــوار دیدند بدانند که 

کالهبرداری است«.

او ادامه می دهد: »پیش از این روال اینگونه 
بود کــه نیازمند کلیــه یک اهداکننــده پیدا 
می کرد. بــا او هماهنگ می کــرد و رقمی هم 
پول پرداخت می کرد. سپس به انجمن بیماران 
کلیوی مراجعه می کردند و کارهای دیگر انجام 
می شد. حاال تخصیص کلیه از فرد زنده توسط 
وزارت بهداشت انجام می شــود. اهدا کننده و 

گیرنده دیگر همدیگر را نمی بینند«.
قبادی می گوید: »دهنــده و گیرنده کلیه 
باید در انجمن حمایت بیماران کلیوی ثبت نام 
کنند. اینکه کلیه به چه کسی تخصیص یابد را 
وزارت بهداشت بر اســاس میزان وخامت حال 
نیازمندان انجام می دهــد. قیمت را هم وزارت 

بهداشت نظارت می کند«.
مددکار انجمن بیماران کلیوی نیز می گوید: 
»اینطور نیســت که خودتان همدیگر را پیدا 
کنید و پیوند عضو صورت گیرد. باید اسمتان در 
لیست ثبت شــود. ممکن است عضو فروشنده 
به دســت شــخص دیگری که حالش وخیم 

باشد برسد«.
او می گوید: »از طریق ثبت نام، قیمت کلیه 
80 میلیون تومان است. پول از خریدار گرفته 

می شود و به حساب فروشنده واریز می شود.«
در بحث خرید و فروش کلیه البته تناقضاتی 
اســت. برخی از خریــداران و فروشــندگان 
می گویند با چنــد نامه کارمــان راه افتاد. در 
همین حال یکی از خریداران می گوید: »چهار 

ماه است که پیگیریم و هنوز تکلیفم مشخص 
نیســت. با فروشــنده به توافق رسیدیم، فقط 

منتظر تائید رسمی هستیم«.
یکی دیگر از خریــداران می گوید یک ماهه 
پیونــد کلیه جراحــی برادرش انجام شــد. او 
می گوید: »به طور کلــی با 260 میلیون تومان 
پیوند کلیه را انجــام دادیم، منهای هزینه های 
جانبی دیگر. بخشــی از هزینــه را به صورت 
رســمی رد و بدل کردیم و بخش دیگر را خارج 

از اینجا.«
برخی هــم چند عضو خــود را برای فروش 
گذاشــته اند. یکی از فروشــندگان می گوید: 
»یک چهارم کبد 300 میلیون، مغز استخوان 
400 میلیون و کلیه را هم 300 میلیون تومان 

گذاشــته ام. من قیمت کمتری دادم. اگر دیدم 
طرف خیلی نداره، یه کم تخفیف هم توی کارم 

هست«.
کلیه در بازار آزاد به قیمت های متفاوتی به 
فروش می رود. 100 میلیــون تا ۵00 میلیون 
تومان. کبد هم همینطور؛ 200 تا ۵00 میلیون 
تومان. مغز استخوان اما تا 800 میلیون تومان 

هم آگهی کرده اند.
فروشــندگان هم در ســن های مختلفی 
هستند. 21 ساله، تا 4۵ ســاله. کم بودن سن 
را به عنوان یک امتیاز برای فروش نوشــته اند. 
یکی به دلیل بدهی و آن یکی برای هزینه های 
ازدواج می فروشد. اعضای بدن خود را به حراج 

گذاشته اند تا زندگی مشترکشان را آغاز کنند.

افزایش فروش یکجای چند عضو بدن

کلیهبانرخدولتیهمعرضهمیشود!

سال هاست که به دلیل 
کمبود آب در استان 

سیستان و بلوچستان، 
مردم گودال هایی به نام 

هوتگ برای جمع آوری آب 
باران درست می کنند و از 

آنجایی که این گودال ها 
ایمن نیست، خطر  سقوط 

در آن بسیار زیاد است

 به گفته مهرداد آرام، 
بخشدار بخش پالن، 41 

کودک و زن از روستاهای 
مختلف چابهار و دشتیاری 
در 11 سال اخیر حین بازی، 
تهیه آب یا گذراندن اوقات 

فراغت در هوتگ ها غرق 
شده و جان باخته اند
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سعیده علیپور

 رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
پیگیروضعیت

معلمانبازداشتیهستیم
رئیس کمیســیون آموزش مجلس گفت: پیگیر 
وضعیت معلمان بازداشتی هستیم. یک عده به نظر 
ما قابل تخفیف هستند و الزم است که هرچه زودتر 
وضعیت شان روشن شود که بتوانند مجددا سرکالس 

درس بیایند.
علیرضا منادی سفیدان به ایلنا گفت: هم بنده هم 
سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند تا ببینیم از چه 

مسیری می توان به حل این مساله کمک کرد. 
    

احتمالقطعآِببوستانهای
جنگلیتهرانبهدلیلکمآبی

عضو شورای شــهر گفت که ممکن است برخی 
درختان به دلیل قطع آِب بوستان های جنگلی تهران 

خشک شوند.
مهدی پیرهادی با تاکید بر توجه به مساله فضای 
سبز شــهری در شــرایط کم آبی گفت: در برخی از 
بوســتان های جنگلی با توجه به کمبود آبی که با آن 
روبرو خواهیم شد، وزارت نیرو در نظر ندارد که به این 

بوستان ها آب دهد.
    

پلیسبرایفعالیتدوباره
پارکبانهامجوزداد

پلیــس  ئیــس  ر
تهران گفــت: فعالیت 
مســتقل پارکبان هــا 
کاماًل غیرقانونی است، 
اما این مجــوز و اجازه به 
شرکت های انتظام داده شده تا در این بخش فعالیت 

کنند.
به گزارش تســنیم، حســین رحیمــی افزود: 
شــرکت های انتظام مکلف هستند از البسه استفاده 
کنند که حاوی آرم و عالئمی است که توسط پلیس به 
آن ها ابالغ شده و عنوان و نام شرکت نیز حتماً روی یک 

از بازوهای لباس آن فرد باید قرار گیرد.
    

کشفبیشاز۸۰۰۰کوسه
درسردخانه

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان از 
کشــف بزرگترین محموله قاچاق کوسه ماهیان در 
جنوب کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، داود میرشکار 
گفت: این محموله که شامل 8000 کوسه و بیش از این 
تعداد، باله کوسه است در یکی از سردخانه های چابهار 

کشف و ضبط شد.
     

استاندار کرمان: 
دبیرستانهاودانشگاههادراولویت

تدفینشهدایگمنامباشند
اســتاندار کرمان گفت: تدفین شهدای گمنام در 
دانشــگاه ها و دبیرســتان ها در اولویت باشند زیرا بر 

جوانان اثرگذار است.
محمدمهدی فداکار افزود: نسبت به ساخت یادمان 

شهدای گمنام نباید کوتاهی شود.
    

به مناسبت هفته واکسیناسیون مطرح شد
سالمتکودکانایرانیهمتراز

کشورهایتوسعهیافته
معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت هفته 
واکسیناسیون اعالم کرد: بسیاری از بیماری هایی که 
زمانی برای کشور ما آسیب جدی تلقی می شد امروزه 
با واکسیناسیون ریشه کن شدند و سالمت کودکان 

ایرانی همتراز کشورهای توسعه  یافته است.
به گزارش ایسنا، کمال حیدری افزود: نگرانی ما از 
کشورهای اطراف است که دچار ناامنی هستند و برخی 
بیماری ها در آن جا شیوع دارد و از این نظر یک تهدید 

برای ایران محسوب می شوند.
    

شهادتمأمورپلیسدردرگیری
باقاچاقچیانسوخت

فرمانــده انتظامــی 
اســتان هرمزگان گفت: 
در راستای مقابله بی امان 
با قاچاقچیان، استوار یکم 
رضا احترامی در عملیات 

درگیری با قاچاقچیان سوخت آسمانی شد.
به گــزارش ایرنــا، غالمرضا جعفــری افزود: 
مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان بندرعباس 
شب گذشته )یکشــنبه 2۵اردیبهشت( ازانتقال 
سوخت قاچاق با یک دستگاه کامیون تانکر مطلع 
شدند و ضمن هماهنگی و گرفتن حکم مأموریت 
به جاده ایســین از توابع شهرســتان بندرعباس 

اعزام شدند. 
به گفته او در این عملیــات 30هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق به ارزش 8 میلیــارد و 100 میلیون ریال نیز 

کشف و ضبط شد.

از گوشه و کنار


