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روزهای سیاه کرونایی و رکوردشکنی های 
پی درپی در ایران  

۷۰۹ تن دیگر جان باختند
بنابــر اعــام وزارت 
بهداشت، به دنبال پیشتازی 
کرونای دلتا در کشور، شمار 
جان باختگان روزانه کرونا 

مجدداً افزایش داشته اســت. به گزارش ایسنا، از 
روز دوشنبه تا ظهر سه شــنبه، ۷۰۹ تن در کشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۰۳ هزار و ۳۵۷ نفر رسید. در زمان 
ذکرشده و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۴۰هزار و ۶۲۳ بیمــار جدید مبتابه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر رسید.
    

 افزایش بیماری قارچ سیاه 
در ایران و نایاب شدن دارو

متخصص عفونی بیمارستان امام خمینی )ره(، 
نسبت به افزایش بیماران کرونایی درگیر عفونت قارچ 
سیاه هشدار داد. به گزارش مهر، محمدرضا صالحی 
گفت: اکنون برخی بیماران کووید۱۹ دچار بیماری 
قارچی به ویژه قارچ سیاه شده اند که در صورت تأمین 
نشدن داروی »آمفوتریسین B«، کور خواهند شد. 
او افزود: ایــن دارو اکنون نایاب اســت و ۱۰ نفر در 
بیمارستان امام خمینی )ره( که به این قارچ مبتا 

شده اند نیاز فوری به داروی آمفوتریسین B دارند.
    

انتشار تصویری از بهرام عین اللهی خبرساز شد
 گزینه وزارت بهداشت، 
اعتقادی به ماسک ندارد!

تصویــری از بهــرام 
عین اللهی، گزینه وزارت 
بهداشــت کابینه ابراهیم 
رئیسی در صحن مجلس 

و در جلســه بررســی صاحیت او منتشر شده 
که انتقاداتی به دنبال داشــته اســت. به گزارش 
برترین ها، در این تصویــر عین اللهی بدون توجه 
به پروتکل های بهداشــتی در صحن مجلس و در 
میان تعدادی زیادی از نمایندگان بدون ماسک در 
حال گفت وگو با آنها است. تمام نمایندگان اطراف 
او ماسک دارند، اما وزیر پیشنهادی ماسک ندارد! 
این رفتار از سوی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان 
در حالیکه کرونا کشور را فرا گرفته است عجیب و 

غیرقابل توجیه است.
    

سهم ۹۶ درصدی زنان از 
معاینات»همسرآزاری جسمی« 

بنا بر آمار منتشــره از ســوی مرکز آمار ایران، 
مجموع مــوارد معاینات مدعیان همســرآزاری 
جسمی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۹ حاکی 
از آن است که طی سال گذشــته تعداد ۸۰ هزار و 
۱۸۷ مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط 
پزشکی قانونی انجام شده است که سهم زنان مدعی 
همسر آزاری جسمی از این معاینات ۷۷ هزار و ۹۶ 
مورد معاینه و ســهم مردان مدعی همسرآزاری 

جسمی ۲۹۹۱ مورد معاینه بوده است.
    

کادر درمان به تزریق ُدز سوم 
واکسن کرونا نیاز دارند

معــاون توســعه منابع 
و مدیریــت ســازمان نظام 
پزشکی بر لزوم تزریق ُدز سوم 
واکسن کرونا به کادر درمان 

تأکید کرد. به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا با اشاره به اثر 
واکسیناسیون بر میزان فوتی و ابتا به ویروس کرونا، 
بیان کرد: البته ابتا به بیماری بعد از واکسیناسیون هم 
وجود دارد، اما میزان آن به شدت کاهش پیدا می کند.اما 
طبق آنچه در سه ماه گذشته بین کادر درمان مشاهده 
شد، نیاز به تزریق دز سوم برای آن ها وجود دارد. به نظر 
می رسد، طی هفته های آینده امکان تزریق دز یادآور 

یا همان دز سوم وجود داشته باشد.
    

دستگیری ۳۴۴ سارق در طرح رعد 
شهرستان ری 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سومین مرحله 
طرح رعد فرماندهی انتظامی شهرستان ری، گفت: 
۳۴۴ سارق، زورگیر، مالخر، سارقان به عنف، خرده 
فروش مواد مخدر و برهم زنندگان نظم عمومی در 
این طرح دستگیر و سه باند توزیع مواد مخدر متاشی 
شدند.  به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین 
رحیمی،  دیروز در ارائه گزارش سومین طرح »رعد« 
فرماندهی انتظامی شهرستان ری، با اشاره به کشف 
۱۳۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک ماه گذشته 
در ســطح شهرســتان ری، گفت:  ۳۵ نفر از مواد 
فروشان عمده و خرده فروشان در سومین طرح رعد 
فرماندهی انتظامی شهرستان ری دستگیر و سه باند 

توزیع مواد مخدر نیز متاشی شدند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ســیاه چاله فقر در کشــور هرروز 
عمیق تر و گسترده تر می شــود و افراد 
زیادی را درون خود می کشد. مدتی پیش 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار 
گزارشــی اعام کرد که »خط فقر« در 
ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل 

از آن، »۳۸ درصد« رشد داشته است.
 بر اســاس گزارش این ســازمان، 
یک ســوم جمعیت ایران که حدود ۲۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می شــوند در 
ســال ۱۳۹۹ زیر »خط فقر« بوده اند. 
طبق این گزارش، تورم فزاینده در بخش 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها و افزایش 
هزینۀ مسکن، ازجمله دالیل اصلی باال 

رفتن »خط فقر« در ایران بوده است.
با این شرایط بسیاری از مردم برای 
گذران زندگی خود مجبورند دست به 
کارهایی نامتعارف بزنند، مثا برای سیر 
کردن شکم خود و خانواده شان به شکار 
پرندگان مهاجر و صیدهای غیرقانونی 

ماهیان روی آورده اند. 
 شکار برای سیر کردن شکم

 و نه به قصد سودجویی
صیدهــای غیرقانونــی آبزیــان و 
پرندگان مهاجر موضوع جدیدی نیست 
و سال ها در خبرها مطرح شده و فعاالن 
محیط زیست بارها از آن نوشته اند. حاال 
اما موضوع این صیدهــا کمی متفاوت 
اســت. بســیاری از صیادان برای سیر 
کردن شکم خود و نه کسب سود و حرص 
پول مجبورند دست به این کار بزنند که 
همین موضوع مشــکاتی را هم به بار 

آورده است.
این روزها توسعه بی رویه صید آبزیان 
آب های داخلی در سایه دشواری های 
معیشتی مردم، موجب سقوط شدید 
جمعیت بسیاری از ماهیان رودخانه ای 

و تاالبی کشور شده اســت. هم زمان با 
این اتفاق عده ای سودجو نیز با بهانه امرار 
معاش، دست به از بین بردن گروه های 
مادری چارپایانــی مانند میش، بز، آهو 
و گــوزن می زنند و در نیمه دوم ســال 
نیز پرندگان مهاجر شکار می شوند. به 
هر روی دلیل اصلی افزایش صیدهای 
بی رویه ماهیــان رودخانه ای، شــکار 
پرندگان مهاجر و چارپایان فقر اســت؛ 
موضوعی که کارشناسان هم آن را تایید 

می کنند. 
مرگ ماهیان مهریز یزد به دست 

صیادان یا مردم عادی؟
در ایــن میــان امــا روش هــای 
غیرمرسومی برای صید ماهیان به کار 
می رود. ریختن سم، استفاده از دینامیت، 
اتصال شــوک الکتریکی و پهن کردن 
تورهای سراســری ازجمله روش های 
غیرقانونی صید ماهیــان رودخانه ای 
اســت.  صبح روز یکشــنبه ۳۱ مرداد، 
حادثه ای ناشناخته موجب مرگ تعداد 
زیادی از ماهیان قنات جهانی حسن آباد 
در مهریز یزد شد. مسئله ای نگران کننده  
که عاوه بر حیات این موجودات، سامت 
آب این قنات را بــا ابهام و جامعه محلی 
را با نگرانی  مواجه کــرد. در مورد مرگ 
مشــکوک آبزیان گمانه زنی های زیاد 
به وجود آمد. بســیاری از کارشناسان 
معتقدند بودند در آب ماهیان کلر ریخته 
شده تا صید کردن آن ها راحت تر باشد؛ اما 
قضیه از این قرار است که ظاهراً صیادان 
ماهی برای از بین بردن ماهی ها، بعضاً آب 
چشمه ها، رودخانه ها و حتی قنات ها را با 
مواد ممنوعه آلوده می کنند. سودجویان 
پس از انجام این اقــدام نیز ماهی های 
درشــت را شــکار کرده و ماهی های 
کوچک تر را رها می کنند. کارشناسان 
اداره کل محیط زیســت اســتان یزد 
معتقدند که این اتفــاق منجر به مرگ 
ماهی ها در قنات روستای مهریز استان 

یزد شده است.

محمدرضا فاطمی، کارشناس آبزیان 
اما معتقد است تنوع ماهیان موجود در 
قنات های ایران کشور زیاد نیست و فقط 
دو ســه گونه ماهی ریز از دسته کاپوئتا 
در قنات ها زندگــی می کنند که ارزش 
اقتصادی باالیی ندارند و بعید است که 
صیادان بخواهند برای صید این ماهی، 
در آب قنات سم بریزند. همچنین اساساً 
قنات های کشور فاقد ارزش تجاری الزم 
برای صید ماهی هستند و به ندرت صید 
ماهی در قنات های ایران انجام می شود. 
همین موضوع می تواند تأکیدی باشد بر 
اینکه این موضوع به دست مردمی انجام 
شده که هدفشان فروش و کسب سود از 
ماهی ها نبوده و صرفاً برای گذران زندگی 

دست به این کار زده اند. 
 روش هایی عجیب 
برای صید ماهیان 

بسیاری از افراد برای صد ماهی ها از 
روش هایی دور از ذهن استفاده می کنند. 
برای مثال استفاده از دینامیت یکی از 
روش های رایج در صید ماهی است. به 
این صورت که صیادان متخلف با استفاده 
از مواد منفجره ای چون باروت، تی ان تی 
و دینامیت در نقاط عمیق رودخانه که 
میزبان ماهی های بزرگ است چاشنی 
الکتریکی را در زیر صخره ها با ســیم به 
مواد منفجره متصل کرده و انفجارهایی 
در رودخانه ها تولید می کنند. بر اثر موج 
این انفجارها هر نوع آبزی زنده ازجمله 
انواع ماهی، قورباغه، خرچنگ، مارماهی 
و سایر آبزیان که در محدوده شعاع موج 

انفجار وجود دارند، از بین می روند. 
یکی دیگــر از مواردی کــه به صید 
ماهیان کمک می کند استفاده از سم در 
آب است. هرچند این روش هم ضررهای 
زیادی به اکوسیستم و افرادی که ماهی 
را می خورنــد وارد می کند اما در چنین 
شرایطی که بعضی در چاله فقر افتاده اند 
چاره ای نیســت جز قبول کردن تمام 

این ضررها. 

 ارتباط معنادار فقر 
و کم شدن آبزیان 

همان طور که در ابتدای گزارش هم 
گفته شد کارشناســان معتقدند دلیل 
صیــد بی رویه و کم شــدن ماهی های 
رودخانه ای و تاالبی با فقر شــدیدی که 
این روزها هم وطنان ما با آن دســت به 

گریبان هستند ارتباط مستقیم دارد. 
به عقیــده آن ها اساســاً هرچقدر 
وضعیت اقتصادی مردم دشوارتر شود، 
برداشت از منابع طبیعی ازجمله صید 
آبزیان نیز بیشتر می شــود. اکنون هم 
در تمام نقاط کشورمان که رودخانه یا 
تاالب وجود دارد، بســیاری از مردم به 
دلیل مشکات اقتصادی دست به صید 

ماهی با روش های غیرقانونی می زنند.
با توجه به اطاعاتی که کارشناسان 
حوزه آبزیان داده انــد صید غیرقانونی 
آبزیــان آب هــای داخلی بیشــتر در 
رودخانه های منشــعب از رشــته کوه 
زاگرس اتفاق می افتد. جمعیت ماهیان 
رودخانه ای و تنوع زیستی رودخانه های 
مربوط به رشته کوه البرز بسیار کمتر از 
آب های داخلی مربوط به زاگرس است 

و به همین دلیل، شاهد آن هستیم که 
صید آبزیان در رودخانه های منشعب از 

زاگرس از البرز بیشتر است.
آن ها همچنین تأکید کرده اند صید 
بی رویه آبزیان به صورت غیرقانونی که 
در ســال های اخیر به دلیل مشکات 
معیشتی مردم گسترش یافته، جمعیت 
بسیاری از ماهیان رودخانه ای و تاالبی 
کشــور را به شــدت کاهش داده و این 
جمعیت ها را در معرض تهدید قرار داده 
اســت؛ البته باید توجه داشت که سوء 
مدیریت منابع آبی که منجر به خشک 
شدن بخشی از رودخانه های کشور شده، 
بیش از صید بی رویه به جمعیت آبزیان 

کشور آسیب زده است.
گاهی فقر معیشتی، بهانه است

آبزیــان آب هــای داخلــی تنها 
حیواناتی نیستند که به دلیل مشکات 
معیشتی مردم کشته می شوند. در این 
میان پرندگان و چارپایــان زیادی هم 
کشته شــده اند و همچنان جانشان در 
خطر است. در ســال گذشته با افزایش 
شــکار چارپایان مواجه بودیم، در این 
سال ها هم افزایش شــکار غیر قانونی 
حیواناتــی چــون میش، آهــو و کل 
مشکل ساز شده اســت. نیمه دوم سال 
هم در استان های شمالی کشور شکار 
پرندگان مهاجر در استان های مازندران 

و خوزستان قوت می گیرد. 
به گفتــه محمدعلــی یکتانیک، 
کارشــناس حیات وحــش، طبیعتاً 
هرچقدر مشکات معیشتی مردم بیشتر 
شود، فشــار بر منابع طبیعی مختلف 
ازجمله حیات وحش نیز افزایش می یابد. 
اما متأسفانه بسیاری از افراد از این اصل 
به شدت سوء استفاده می کنند و شکار 

تمام چارپایان را به فقر نسبت می دهند.
به عقیده او قطعاً کسی که می تواند 
با هزینه ای زیاد تفنگ و فشنگ شکاری 
تهیه کند و ریسک پرداخت جریمه های 
ســنگین را نیز می پذیرد و برای شکار 
حیات وحش بــه دل طبیعت می زند، 
فقیر نیســت و نمی توان گفت این فرد 
برای مشکات معیشتی خود دست به 
شکار می زند. اما متأسفانه سال هاست 
که فقر به دستاویزی برای سوءاستفاده 
از محیط زیست و حیات وحش تبدیل 

شده است.
 کشتار پرندگان مهاجر در کشورمان 
نیز با توجیه فقر انجام می شود، این در 
حالی است که سال هاست ما در نیمه دوم 
سال شاهد آن هستیم که بازارهای علنی 

تجارت پرندگان مهاجــر که به صورت 
کامــًا غیرقانونی صید شــده اند، در 
شمال و جنوب کشــور شکل می گیرد 
و کســی هم با آن برخــورد نمی کند. 
متأسفانه برخی مسئوالن محلی با این 
توجیه که بخشــی از مردم استان های 
مازندران و خوزســتان از طریق صید 
پرندگان مهاجر امرار معاش می کنند، 
این اقدام غیرقانونــی صیادان را توجیه 
می کنند. ایــن توجیهات نیــز اکنون 
صید این پرندگان را به تجارتی گسترده 
تبدیل کرده است که افراد بسیاری از آن 

بهره مند می شوند.
جای خالی مدیریت 

در این شرایط جای خالی مدیریت 
بیش از پیش احســاس می شود. اینکه 
نهادهای مسئول نسبت به از بین رفتن 
جانداران هیچ واکنشی نشان نمی دهند 
تعجب آور است. بسیاری از جاندارانی که 
شکار می شوند، حیوانات بومی منطقه 
هستند که نیاز به محافظت دارند. برخی 
ماهی ها که صید شده اند، مختص نواحی 
مخصوصی از ایران بوده و در هیچ نقطه 
کشــور یا جهان نمونه هــای آن پیدا 
نمی شود و حاال با بهانه فقر یا شکارهای 

غیرقانونی رو به نابودی هستند. 
سازمان های مرتبط باید هرچه زودتر 
به این موضوع وارد شوند و البته دولت نیز 
باید در خصوص امرار معاش افرادی که 
واقعاً برای گذران زندگی و ســیر کردن 
شکمشان به این صیدهای غیرقانونی 
روی آورده اند برنامه هایی داشته باشد. 
به هرحال طبیعت و حفظ آن باید یکی 
از اولویت ها باشد چرا که زندگی همه ما 
به آن وابسته است و کوچک ترین تغییر 
در اکوسیســتم می تواند آثار مخرب و 
جبران ناپذیری در زندگــی همه ما به 

وجود آورد.

فقر فراگیر مردم، جمعیت آبزیان و پرندگان را هم متأثر کرد

صید آبرو،  شکار لقمه ای نان 

خبر

رئیس مرکز صدور گواهینامــه پلیس راهور ناجا گفت: در 
تیرماه بالغ بر ۱۰۰ مدیر متخلف و ۲۰۴ مربی متخلف شناسایی 

و برخورد شده است.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ احمد کرمی اسد با بیان اینکه 
با تخلفــات آموزشــگاه های رانندگی بر اســاس آیین نامه 
هیئت وزیران برخورد می شود، تصریح کرد: در صورت مشاهده 
تخلف هم با مدیران و هم مربیان متخلف برخورد می شود در 
تیرماه بالغ بر ۱۰۰ مدیر متخلف و ۲۰۴ مربی متخلف شناسایی 
و با آن ها برخورد شــده و به برخی نیز تذکر داده شده است و 
برخی دیگر نیز منع همکاری شده اند. مربی کسی است که یک 
متقاضی را آموزش می دهد که پس از اخذ گواهی نامه به عنوان 

یک راننده حرفــه ای در معابر رانندگی می کنــد بنابراین در 
خصوص تخلفات هیچ اغماضی نخواهیم داشت.

متقاضیان باید به صورت کامل آموزش ببیند
سرهنگ کرمی اسد تأکید کرد: از هنرجویان نیز خواهش 
می کنم اگر به عنوان متقاضی در پروســه دریافت گواهی نامه 
شرکت می کنند و قرار است در یک بازه زمانی آموزش ببینید 
دقت کنند حتماً این تایم رعایت شــود وظیفه مربی است که 
در زمان تعیین شــده به صورت کامل آموزش را به هنرجویان 
ارائه دهد ما در جدول تقویم زمانی که برای آموزش مشخص 
کرده ایم تعیین کرده ایم که در جلسات مختلف مربی باید چه 
آموزش هایی به هنرجو ارائه دهد و این برنامه ریزی بر اساس یک 
کار مطالعاتی انجام  شده است تا مشخص شود متقاضی از بدو 
ورود تا پایان آموزش در ۱۲ جلسه فنون رانندگی را آموخته و 
این برای ما محرز شود اگر در این مدت کم کاری از سوی مربی 

صورت گیرد قطعاً باید متقاضی به مدیر آموزشگاه اعام کند.

او خاطرنشان کرد: متقاضی هم نباید به دنبال این باشد که 
صرفاً برگه آموزشش توسط مربی مهر شود، بلکه باید آموزش را 
به صورت کامل بیاموزد تا همه تکنیک های الزم را یاد بگیرد و 
از حوادث احتمالی در زمان رانندگی این افراد جلوگیری شود.

عمده تخلفات مربیان زدن مهرهای صوری است
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیــس راهور ناجا گفت: 
عمده تخلفات در بحث مربیان، مهرهای صوری اســت که 
برای متقاضیان می زنند واقعیت امر این است که استفاده از 
مهر صوری  ظلم و ستم به هنرجو است. عدم کنترل مربیان 
از سوی مربیان بیشترین تخلفاتی است که ثبت می شود. اگر 
در آموزشــگاهی عمده مربیان تخلفات به این صورت دارند 
این نشــات گرفته از عدم نظارت مدیر اســت چراکه مدیر 
موظف است فرآیند آموزشــی که توسط مربی ارائه می شود 

را کنترل کند.
او تصریح کرد: درصورتی که تخلفات بیش ازاندازه باشــد 

با مربی قطع همکاری می شــود و آموزشگاه اجازه همکاری با 
آن مربی را دیگر ندارد. اگر آموزشگاه نیز مرتکب تخلف شود 
اجازه فعالیت به آموزشــگاه داده نمی شود و اجازه نمی دهیم 

خدماتی ارائه شود.
برگزاری کالس های تئوری به صورت غیرحضوری

کرمی اســد درباره برگزاری کاس های تئوری به صورت 
مجازی خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا و دستور سردار هادیانفر 
آموزش های حضوری به صورت غیرحضوری طراحی شده است 
و به صورت پایلوت در چند آموزشــگاه برگزار شد و نواقص آن 
رفع شده است در حال حاضر قریب ۹۹ درصد آموزشگاه های 
تهران به صــورت غیرحضوری آموزش می دهنــد حتماً این 
روش در سراسر کشور اجرا خواهد شــد چراکه از این طریق 
هم شرایط کرونایی رعایت می شود و هم آموزش ها ارائه شده 
است در خصوص آموزش های عملی و حضوری نیز باید حتماً 

پروتکل ها رعایت شود.

در بازه زمانی یک ماهه صورت گرفت 

شناسایی ۱۰۰ مدیر و ۲۰۴ مربی متخلف در آموزشگاه های رانندگی 

در ایران شکار پرندگان 
مهاجر نیز گاهی با توجیه 

فقر معیشتی انجام می شود، 
این در حالی است که در 
نیمه دوم سال بازارهای 

تجارت پرندگان مهاجر که 
به صورت کاماًل غیرقانونی 

صید شده اند در شمال 
و جنوب کشور شکل 
می گیرد و کسی هم با 

عوامل آن برخورد نمی کند

کارشناسان معتقدند 
صید بی رویه و کم شدن 
ماهی های رودخانه ای و 
تاالبی با فقر شدیدی که 

این روزها هم وطنان ما با آن 
دست به گریبان هستند 

ارتباط مستقیم دارد. 
به عقیده آن ها اساسًا 

هرچقدر وضعیت اقتصادی 
مردم دشوارتر شود، 

برداشت از منابع طبیعی 
ازجمله صید آبزیان نیز 

بیشتر می شود
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