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ایران،  هر ســاله در آغاز فصل  سرما 
شاهد ورود پرندگان مهاجری است که 
از مناطق سردسیر برای  گذران زمستان 
میهمان تاالب های کشور می شوند. اما 
سالهاست که این میهمانی تاوان سنگینی 
برای این پرندگان دارد؛ مســمومیت، 
خشکی تاالب ها و شکار و صید غیرمجاز 
چنان ضربه  ای مهلــک بر جمعیت این 
پرندگان زده است که بسیاری از آنها دیگر 

راه خود را از ایران کج کرده اند.
در این میان تاالب »میانکاله«، یکی 
از بزرگترین تاالب های هنوز زنده کشور 
که روزگاری میزبان خوبی برای پرندگان 
مهاجر محسوب می شــد، حاال دیگر به 
قتلگاه آنها بدل شــده و در آخرین مورد 
حتی به صحنه نبرد شکارچیان غیرمجاز 
و محیط بانان هم تبدیل شــده اســت.
در روزهای اخیر تصاویــری از افرادی 
ســیاهپوش نقابدار در تاالب میانکاله 
منتشر شد که گفته می شــود به دلیل 
اعتراض به صادر نشدن پروانه شکار طی 
۲ سال گذشته به سمت مناطق حفاظت 
شده هجوم برده و با محیط بانان درگیر 

شدند. 
حســینعلی ابراهیمــی کارنامی، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
مازندران تعداد این گروه را بیش از 100 
نفر اعالم کرد و به ایرنا گفت: »شکارچیان 
غیرمجاز حدود 10 روز جزیره آشوراده را 
به رگبار بستند. دستگاه قضایی و نیروی 

انتظامی هم در عملیاتــی به این حمله 
گسترده شــکارچیان غیرمجاز خاتمه 
دادند و برخی دســتگیر و تعــدادی از 
تجهیزات و ادوات و قایــق آنها را ضبط 

کردند«.
هر چند که بر اساس این خبر حمله 
گسترده شــکارچیان غیرمجاز خاتمه 
پیدا کرده، اما بســیاری از کارشناسان 
حوزه محیط زیست 10 روز آتش گشایی 
از سوی بیش از 100 شکارچی غیرمجاز 
در تاالب حفاظــت شــده میانکاله را 
نشــان از ورود دیر هنگام دستگاه های 
انتظامــی و قضایی دانســته و خواهان 
توجه بیشتر به موضوع محیط زیست به 
شدت آسیب دیده کشور شدند. این در 
حالی است که براساس آخرین اظهارات 
جمشــید محبت خانی،  فرمانده یگان 
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، 
تاکنــون تنها چهار نفر از شــکارچیان 

نقاب دار دستگیر شده اند.
حرکت سازماندهی شده 

شکارچیان
میانکاله مازندران یکی از تاالب های 
مهم کشور است، که هرســاله میزبان 
تعداد زیادی از پرندگان مهاجر می شود، 
در حالی که در سال های اخیر شکارهای 
گسترده به طرق مختلف در این تاالب 
آســیب جدی به جمعیت پرندگان آن 
وارد کرده بود، در ۲ سال گذشته سازمان 
محیط زیســت با صادر نکــردن پروانه 
شــکار کمک زیادی به تعداد جمعیت 
پرندگان مهاجر کرد. با این حال بسیاری 
گزارش ها حکایت از وجود دامگاه ها در 
تاالب ســرخرود یا فروش شکار در بازار 

پرنده فروشان فریدون داشت.با این حال 
گویا شکارچیان، همین میزان حفاظت 
نیم بند از پرندگان مهاجــر این تاالب 
را هم تاب نیاوردند و بــرای مقابله با آن 
بیش از یکصد شکارچی غیرمجاز سوار 
بر قایق های خود با سالح های شکاری 
به محیط بانان شبه جزیره میانکاله حمله 
کردند.این شکارچیان غیرمجاز در منطقه 
آشوراده در حالیکه صورت های خود را 
پوشانده بودند با سالح های شکاری به 
سمت محیط بانان تیراندازی کردند که در 
اثر این تیراندازی ها تعدادی از محیط بانان 
مورد اصابت ساچمه های تفنگ شکاری 

این افراد قرار گرفتند.
سرهنگ جمشــید محبت خانی، 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
درباره اتفاق اخیر به ایسنا گفت: »طبق 
اطالعاتی که از منابع محلی به دســت 
ما رســیده، از هفت روز پیش 100 نفر 
از شکارچیان مســلح در سه مرحله در 
اعتراض به لغو مجوز شکار در این منطقه 

به ســمت تاالب میانکاله هجوم بردند. 
تقریبا چنین اتفاقی با این حجم از افراد 

پیش از این مشاهده نشده بود«.
وی ادامه داد: »هماهنگی این حرکت 
در فضای مجازی انجام شــده بود و این 
افراد در سه مرحله اقدامات خود را صورت 
دادند. در هر ســه مرحلــه محیط بانان 
تــاالب میانکاله در اســتان مازندران و 
محیط بانــان بندرترکمن در اســتان 
گلستان با هماهنگی کارکنان انتظامی 
و دریابانی این مناطق تعدادی از این افراد 
را دســتگیر کردند و در اختیار دستگاه 

قضایی قرار دادند«. 
  حمله مسبوق به سابقه

 به محیط بانان 
اما حمله شــکارچیان غیرمجاز به 
محیط بانان میانکاله اگرچه در سال های 
گذشته نیز سابقه داشت و در ۲۵ بهمن 
1۳۹۸ نیز ســبب زخمی شدن چهار 
محیط بان شــده بود، اما حمالت اخیر 
این بار گســترده تر از گذشته و به نوعی 

بی سابقه بوده است.
میانکاله قتلگاه پرندگان

شبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان و 
جزیره آشوراده بخشی از پناهگاه حیات 
وحش ۶۸ هزار و ۸00 هکتاری میانکاله 
هستند که ۲.۸ درصد مساحت کل استان 

مازندران را شامل می شود.
پناهگاه حیــات وحــش میانکاله 
یکی از ۹ ذخیره گاه زیست کره و اولین 
تاالب ثبت شــده ایران در کنوانسیون 
جهانی تاالب ها اســت که در تابستان 
کانــون زاد آوری اگرت هــا، حواصیل، 
پرستو و گالریول ها و در زمستان یکی 

از مکان های مهم زیست پرندگان مهاجر 
است.این در حالی است که شکار پرندگان 
مهاجر در مناطق شمالی کشور از دیرباز 
معمول بوده اســت. بســیاری از مردم 
محلی برای امرارمعاش دست به شکار 
پرندگان می زده اند. با این حال استفاده 
از روش های جدید صید و شکار در این 
مناطق در دهه های اخیر شکار پرندگان 
را تــا ۷0 درصد افزایــش داده و همین 
موضوع ضربه مهلکــی به جمعیت این 

پرندگان زده است. 
در حالی مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیســت بر ناتوانی خــود برای 
جلوگیری از شکار بی رویه اذعان دارند 
که ساالنه صدها هزار پرنده در میانکاله 
جان خود را از دست می دهند. بررسی ها 
نشان می دهد ساالنه حدود دو میلیون 
پرنده از نیمکره شــمالی زمین به ایران 
مهاجرت می کنند که نیمی از آن ها تنها 

در فریدونکنار شکار می شوند!
 دامنه  مهاجرت پرندگان

 کوتاهتر شد
رئیس اداره نظارت بــر امور حیات 
وحش اداره کل حفاظت محیط زیست 
مازندران با اعالم اینکه امسال ۲۴0 هزار 
پرنــده مهاجر با کاهــش ۶0 درصدی 
جمعیت در تمامی گونه ها نسبت به سال 
گذشته وارد تاالب های مازندران شدند، 
علت آن را معدود و کوتاه شــدن دامنه 

جابجایی پرنده ها اعالم کرد.
کورس ربیعی اظهار کــرد: »تعداد 
پرندگان مهاجر به لحاظ گونه ای تفاوت 
خاصی با سال گذشــته نداشته است؛ 
یعنی همان گونه هــای قبلی آمدند، اما 
جمعیت آن ها در مقایســه با میانگین 
سال های 1۳۹۸ تا 1۳۹۹، به میزان ۶0 
درصد کاهش یافته است.سال گذشته 
براساس پایشی که انجام دادیم؛ ۶۵0 هزار 
پرنده زمستان گذران وارد تاالب میانکاله 
و خلیج گرگان، دامگاه های فریدونکنار، 
آب بندان ها و ســواحل استان مازندران 
شدند، اما امســال این رقم به ۲۴0 هزار 

پرنده رسیده است«.
 به گفته او این کاهش در اکثر گروه ها 
شامل چنگرها، فالمینگوها، باکالن ها، 
قوها، حواصیــل، اگرت هــا، کاکایی و 
پرستو های دریایی، کنار آبزی ها و انواع 
اردک وحشــی، غاز ها و قو ها مشاهده 
شــده اســت.ربیعی در خصوص آمار 
امسال پرندگان مهاجر در میانکاله گفت: 
»براساس سرشماری انجام شده، حدود 
10۷ هزار پرنده در میانکاله داشتیم که 
سال گذشته این میزان، ۴00 هزار پرنده 
بوده اســت و می توانیم بگوییم امسال 
جمعیت آن ها در همــه گونه ها به یک 

چهارم رسیده است«.

  قهر پرندگان مهاجر
 با آسمان ایران 

پرندگان مهاجر با سرد شدن هوای 
سیبری به نقاط گرم تر مانند ایران و آفریقا 
سفر خود را آغاز می کنند. این در حالی 
است که هم زمان با تغییرات اقلیمی در 
سراســر نقاط دنیا پرندگان مهاجر نیز 
تمایل کمتری برای مهاجــرت دارند. 
عالوه بر این، سوءاستفاده شکارچیان و 
فرصت طلبان از حضور پرندگان مهاجر 
دلیل دیگری برای پرهیز این پرندگان 
از مهاجرت اســت. اتفاقی که در ایران 
چنان شدید بوده است که به نظر می رسد 
پرنــدگان مهاجر با آســمان ایران قهر 
کرده اند.در همین باره اسماعیل کهرم، 
فعال محیط زیست گفت: »متأسفانه در 
برخی مناطق مانند فریدون کنار و انزلی 
برخی خود را مالک پرندگان می دانند و 
به فکر آن ها نیستند«.کهرم همچنین 
افزود: »در میانکاله هرســال در فصل 
مهاجرت پرندگان، تعداد زیادی پرنده 
از بین می روند، زیرا دیده شده است که 
شکارچیان در تاالب نفت ریخته تا آن ها 
را به دست آورند«.او پرنده هایی که کمتر 
به کشورمان برای مهاجرت سفر می کنند 
را برشمرد و گفت: »پرنده های حساس 
مانند اردک سرسفید، اردک مرمری و 
عروس غاز تعدادشــان هرسال کمتر و 
کمتر می شود. پس از چند ده سال اکنون 
در یک گله 10 هزارتایی فقط یک یا دو 
عروس غاز وجــود دارد. همان طور که 
گفته شد اردک سرسفید و مرمری نیز 
بسیار کم شده اســت. همچنین تعداد 
پرنده های ساحلی نیز در معرض خطر 

و نابودی هستند«.
در این میان برخی معتقدند عالوه بر 
قوانین و مقررات ســفت و سخت برای 
شکار، مسئوالن سازمان محیط زیست 
باید بــا هماهنگی بــا نهاد های قضایی 
و امنیتــی، عالوه بــر کمک به شــمار 
اندک محیط بانان کشور مخصوص در 
تاالب های پرخطری مثل میانکاله، به 
شکارچیان غیر مجاز اجازه ندهند که به 
راحتی روزها محیط ریست را به عرصه 

قدرت نمایی خود تبدیل کنند.

100 شکارچی غیرمجاز 10 روز پرندگان میانکاله را به رگبار بستند!

جنگ مسلحانه با طبیعت

سالمت

بر اســاس آخرین اعالم مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت بهداشــت، در طول ۲۴ 
ساعت اخیر 1۴۳ بیمار کووید1۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری 

به 1۳۳ هزار و ۴۳۷ نفر رسید.
همچنین بر اساس گزارش روز جمعه وزارت 
بهداشــت، ۳1 هزار و ۲۴۷ مبتالی جدید به 
کووید1۹ در کشور شناســایی و ۲۷۸1 نفر از 

آنان بستری شدند.
در حال حاضر 1۲0 شهرستان در وضعیت 
قرمز، 1۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، 1۶۷ 
شهرســتان در وضعیت زرد و ۸ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
تصمیمات مهم در ستاد کرونا

در حالی که آمــار ابتال به کرونا به شــکل 
چشمگیری در حال رشد است، وزیر بهداشت 
از مردم خواست تا این چند هفته را هم صبوری 
کنند و میهمانی های خانوادگی را متوقف کنند. 
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت گفت: به مردم 
توصیه می کنم با توجه به اینکه ما در اواسط موج 

ششم هستیم و تا دو یا سه هفته آینده وضعیت 
به همین شــدت ادامه پیدا می کند، بنابراین 
بهترین کار، کامل کردن واکسیناسیون است. 
احتماال در روز شنبه صبح، تصمیمات مهمی 
را ســتاد کرونا خواهد گرفت که به مردم اعالم 

می کنیم.
مراقب کودکان باشید

با اوج گیری امیکرون در کشور، بسیاری این 
سویه را برای کودکان خطرناک تر از سویه های 
پیشــین می دانند. در همین بــاره دیروز دبیر 
قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا در آذربایجان 
غربی گفت: در هفته اخیر ۵ کودک زیر ۵ سال 
اســتان در اثر ابتال به کرونا و شــدت آن فوت 

شده اند.
به گزارش ایسنا، جلیل موسوی افزود: از بین 
۵ کودک فوت شــده، ۴ نفر از کودکان زیر یک 

سال و یک نفر سه ساله بودند.
وی ضمن تاکید بر گســتردگی، شــیوع و 
انتشار بســیار باال امیکرون اظهار کرد: میزان 
انتشار و مسری بودن اومیکرون بسیار باال است، 

گرفتاری ها خوشــه ای و خانوادگی است، و در 
مدت ۲۴ ســاعت تمام اعضای خانواده گرفتار 
می شــوند گرچه درصد قابــل توجهی بدون 

عالمت باشند. 
موسوی گفت: ابتال کودکان در موج ششم با 
امیکرون بسیار باال و گسترده است گرچه باالی 
۹0 درصد بی عالمت، کم عالمت و خفیف است 

اما درصد محدود بستری و فوت خواهند شد. 
این متخصص عفونی یادآور شد: در این موج 
بیشتر مراقب کودکانمان باشیم و با سهل انگاری 
جان آنها را به خطر نیندازیم و با وجود هر گونه 
عالئم هشداردهنده در اولین فرصت به مراکز 
درمانی معتبر مراجعه کنیم و با عنایت به شروع 
واکسیناسیون ۵ سال به باال فرصت را از دست 
دهیم و در اولین فرصــت ممکن کودکانمان را 

واکسینه کنیم. 
10 روز قرنطینه برای امیکرون

چند روز پیش اخباری درخصوص نتایج یک 
پژوهش منتشر شد که نشان می داد مبتالیان 
با عالمت و بدون عالمت کرونا تا 10 روز عفونی 

هســتند و پخش ویروس باالیی دارند و افراد 
مبتال باید حداقل تا 10 روز قرنطینه شوند. این 
موضوع در حالی است که دوران مدت قرنطینه 
امیکرون در ایران و برخی کشورهای دیگر ۵ روز 

اعالم شده است.
در همین باره، علیرضا صداقت، عضو کمیته 
علمی ستاد کرونای خراسان رضوی در خصوص 
طول دوره قرنطینه در ســویه امیکرون بیان 
کرد: ســازمان جهانی بهداشــت)WHO( و 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری)CDC( از 
ابتدای امیکرون مدت زمان اســتعالجی های 
سویه امیکرون را ۵ روز تعیین کردند. اما با کامل 
شدن اطالعات، تعداد روزهای قرنطینه تغییر 

پیدا کرد. افراد بدون عالمــت ۵ روز قرنطینه 
دارند. افراد عالمت دار در روز ششم یا هفتم باید 
تست ریپید انجام دهند. آنها در صورت منفی 
بودن نتیجه تست می توانند از قرنطینه خارج 
شوند ولی در صورت مثبت شدن نتیجه تست، 

قرنطینه باید تا 10 روز ادامه پیدا  کند. 
این فوق تخصــص مراقبت هــای ویژه در 
خصوص عالئم امیکــرون اظهار کرد: عالئم در 
افراد متفاوت اســت. گلودرد، آبریزش بینی، 
خــارش گلو، ســردرد، چشــم درد، بدن درد 
و... معموال عالئم شروع هســتند. در اطفال و 
کودکان، تهوع و اســتفراغ نیز جــزو عالئم به 

شمار می رود.

وزیر بهداشت: مردم میهمانی های خانوادگی را متوقف کنند

120 شهر در وضعیت قرمز کرونایی

بیش از یکصد شکارچی 
غیرمجاز در اعتراض به 

ممنوعیت شکار، سوار بر 
قایق های خود با سالح های 

شکاری به محیط بانان 
شبه جزیره میانکاله حمله 

کردند. گفته می شود این 
حمالت 10 روز ادامه داشت

در حالی که در سال های 
اخیر شکارهای گسترده 
آسیب جدی به جمعیت 
پرندگان تاالب میانکاله 

وارد کرده بود، در دو سال 
گذشته سازمان محیط 
زیست با صادر نکردن 

پروانه شکار کمک شایانی 
به افزایش تعداد جمعیت 

پرندگان مهاجر کرد
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سعیده علیپور

نام زاکانی از سنگ قبر نیمایوشیج 
حذف شد

چند روز پس از تعویض 
خبرساز سنگ مزار قدیمی 
نیما یوشیج، روابط عمومی 
شهرداری خبر داد که نام 
شهردار از سنگ قبر این 
شــاعر صاحب نام حذف 
شده است. در پی انتقادهایی که در شبکه های اجتماعی 
از درج نام علیرضا زاکانی روی سنگ یادبود مزار پیشین 
نیما یوشــیج در امامزاده عبداهلل شهر ری مطرح شد، 
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران به 
ایسنا گفت: همکاران فرهنگی یکی از نواحی شهرداری 
منطقه ۲0 برای نکوداشــت نام نیما یوشــیج سنگ 
یادبودی برای نصب در محل دفن سابقش در امامزاده 
عبداهلل تهیه کردند و متاسفانه بر اساس سلیقه و تصمیم 
فردی یکی از همکاران، نام شهردار تهران نیز بر روی این 
سنگ یادبود، نوشته شده بود که با تذکر دستیار شهردار 
تهران بالفاصله متن روی سنگ اصالح می شود. در متن 
بحث برانگیز نوشته شده بر روی سنگ قبر نیما نوشته 
شده بود:»به همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران 

و با عنایت برادر جانباز آقای زاکانی بنا شد«.
    

۶ کشته در تصادف جاده زاهدان
تصادف ســنگین در جاده خاش به زاهدان ۶ نفر 

کشته و ۵ پنج نفر مجروح بر جای گذاشت.
 رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در 
این باره گفت: بر اثر برخورد ۲دستگاه پژو۴0۵ با یک 

دستگاه تیبا متاسفانه ۶ نفر فوت و ۵نفر مجروح شدند
    

پیامک های سهام عدالت جعلی ا ست
رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرائــم 
ســایبری پلیــس فتا 
انتظامی کشور با هشدار 
بــه شــهروندان درباره 
هرگونه ســوء استفاده و 
کالهبرداری در پوشش سهام عدالت از آنان خواست 

مراقب پیامک های جعلی سهام عدالت باشند.
به گزارش ایرنا، علی محمد رجبی ضمن هشدار به 
شهروندان درباره هرگونه سوء استفاده و کالهبرداری 
در پوشش ســهام عدالت، افزود: مجرمان سایبری با 
ارسال پیامک هایی تحت عنوان ثبت نام برای دریافت 
سود سهام عدالت یا ثبت نام جاماندگان سهام عدالت 
شهروندان را به صفحات فیشینگ هدایت و آنها را به 

دام می اندازند.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر اخباری مبنی 
بر واریز سود سهام عدالت از سوی مراجع مربوطه در 
سایت های خبری انتشار یافته است که این موضوع 
با توجه به وجود افراد ســود جو، دقت شــهروندان را 
می طلبد. طبق اخبار منتشر شده سود سهام عدالت 
احتماال در اواخر بهمن ماه امسال به حساب دارندگان 
سهام واریز خواهد شد و هیچ گونه عمل اضافی از قبیل 

پرداخت وجه از سوی شهروندان نیاز نیست.
    

 تشدید نظارت برای جلوگیری
 از سرقت تجهیزات شهری

رئیس کمیته عمران شورای شــهر تهران از لزوم 
انجام نظارت هفتگی و ماهانه تجهیزات شــهری در 

راستای پیشگیری از سرقت آنها خبر داد.
محمد آقامیری به ایســنا گفت: اتفاقا در بودجه 
1۴01 ردیف نگهداشت تجهیزات شهری دیده شده 
است که می بایست تیم های بازرســی قوی بر روی 

پروژه ها نظارت کند.
وی با بیان این که نظارت بر پروژه تجهیزات و پل ها 
باید بر عهده مناطق باشد، اظهار کرد: مناطق باید به 
صورت هفتگی و ماهانه براساس فرم ها که برای آنها 
تهیه می شود گزارش خود را از رصد و پایش تجهیزات 

شهری به معاونت های مربوطه بدهند.
این تصمیم در حالی است که در هفته های اخیر 
خبر سرقت تجهیزات پل شهید همدانی واکنش های 

زیادی به همراه داشت.
    

تصویب بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از تصویب بودجه 
۵000 میلیارد تومانی اجــرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری برای سال آینده در کمیسیون تلفیق 

مجلس و قطعی شدن آن خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمد میرزابیگی افزود: در 
حالی  که ســازمان برنامه هیچ بودجه ای نه برای 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، در 
الیحه بودجه دولت قرار نداده بود با رایزنی طوالنی 
مدت سازمان نظام پرســتاری و هیئت مدیره های 
نظام پرستاری با نمایندگان مجلس ، بودجه ۵000 
میلیارد تومانی برای اجرای قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری در کمیســیون تلفیق مجلس 

تصویب شد.

از گوشه و کنار


