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با ثبت 337 فوتی رقم خورد
مرگ و میر بی سابقه ناشی از کرونا 

در کشور
ســخنگوی وزارت 
بهداشت دیروز آخرین 
آمار فوتی های ناشــی از 
کروناویروس در کشور 
طی ۲۴ ساعت گذشته 

را ۳۳۷ نفر اعالم کرد.  به گفته سیماســادات الری ۴ 
هزار و ۲۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ نیز در کشور 
شناسایی شدند. در حالی روز گذشته این آمار بار دیگر 
رکود شکست که معاون کل وزارت بهداشت از ستاد 
ملی مقابله با کرونا، تمدید محدودیت ها را درخواست 
کرد. ایرج حریرچی، در ارتباط با تمدید محدودیت های 
کرونایی در مناطق و شــهرهای دارای شــیوع باال، 
گفت: تا زمان کنترل کامل بیماری درخواست ادامه 
محدودیت ها را داریم و بسته به آمارهایی که طی چند 
روز آینده خواهیم داشت، درخواست تمدید و تشدید 

برخی از محدودیت ها را مطرح می کنیم.
    

 3۶3 مورد مثبت ماالریا 
در سیستان و بلوچستان

کارشناس مسئول ماالریا وزارت بهداشت از ۳۶۳ 
مورد مثبت ماالریا در سیستان و بلوچستان از ابتدای 
امسال خبر داد. عبدالرضا میراولیایی، گفت: عالئم 
بیماری کرونا با بیماری ماالریا مشابهت زیادی مثل 
تب و بدن درد دارد، اتفاقی که امکان دارد بیفتد این 
است که فردی به ماالریا مبتال باشد و به اشتباه کرونا 
تشخیص داده شود و این یک نگرانی برای ما است، 
برای همین کالس های آموزشــی برای همکاران 
پزشکی که درگیر حذف ماالریا هستند گذاشتیم، 

تا در این شرایط مورد ماالریایی را از دست ندهیم.
    

 موافقت با درج نام مادر 
در کارت ملی 

معاون امــور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری 
گفت: پیشنهاد درج نام 
مــادران در کارت ملی 
در وزارت کشور در حال 

بررسی است. وزیر کشور موافق اجرای آن هستند و 
اکنون منتظریم سازمان ثبت نظر خود را اعالم کند. 
این طرح نیازمند اصالح آیین نامه است تا بتواند تا ماه 
آینده اجرا شود. به گفته  معصومه ابتکار ثبت نام مادر 
در کارت ملی هیچ هزینه مضاعفی نخواهد داشت 
بلکه پس از ابالغ آن، تنها در کارت ملی کودکانی که 
به دنیا می آیند و کسانی که اقدام به تعویض کارت 
ملی و دریافت مجدد آن می کنند، اعمال خواهد شد.

    
 استمرار آلودگی هوای تهران 

تا روز پنج شنبه
مدیر واحد مدل ســازی و پیش بینی شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران از تداوم آلودگی هوای 
تهران تا روز پنج شنبه )اول آبان( خبر داد. حسین 
شهبازی گفت: این شرایط سبب می شود که طی 
روزهای آینده، دما روند افزایشی داشته باشد و تا سه 
شنبه)امروز( به بیشترین مقدار خود برسد، ضمن 
اینکه به دلیل پایین بودن رطوبت نسبی، آسمان 
تهران تا روزهای پایانی هفته صاف و بدون ابر و گاهی 

با غبار محلی پیش بینی می شود.
    

 تجمع مردان مقابل مجلس 
در اعتراض به قانون مهریه

نزدیک به ۳۰ نفر از 
مردان معترض به قانون 
مهریه در برابر مجلس 
شورای اسالمی تجمع 
کردنــد. این معترضان 

نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت 
مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشــتند و 
پالکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته 
بودند. برخی از مردان حاضر در این تجمع می گفتند 
که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری 
می شــود و اکنون با افزایش نرخ ســکه طال، توان 

پرداخت آن را ندارند.
    

وزارت بهداشت به برنامه جهانی 
پیش خرید واکسن کرونا پیوست

حیدر محمدی، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو از پیوستن ایران به برنامه 
جهانی پیش خرید و توزیع عادالنه واکسن کووید۱۹ 
موسوم به »کوواکس« خبر داد. این برنامه که تاکنون 
۱۶۰ کشور دنیا به آن پیوسته اند به دنبال این است که 
بعد از تولید واکسن تایید شده کرونا حدود ۲میلیارد 
دوز از این واکسن را تا پایان سال ۲۰۲۱ در بین کشورها 
توزیع کند و کارکنان سیستم های سالمت در اولویت 

دریافت این واکسن هستند.

از گوشه و کنار

شاهد حالج

کافی اســت واژه »حیوان آزاری« را 
در اینترنت جستجو کنید تا با سیلی از 
فیلم ها و تصاویر دلخراش از آزار و اذیت 
حیوانات مختلف در اقصی نقاط کشور 
مواجه شوید. از شــکنجه یک سگ در 
شمال تا به آتش کشــیدن گربه ای در 
جنوب. از شکنجه توله خرسی در جنگل 
تا زنده به گور کردن جوجه های یک روزه 
در گوشه ای دیگر، از آویزان کردن یک 
سگ خانگی از آپارتمان تا کشتار دست 
جمعی سگ های ولگرد با تزریق اسید. 
این ها اخبار و تصاویری ست که هر از چند 
گاهی در خصوص آزار حیوانات در ایران 
خبرساز می شود و انتشار آن در فضای 
مجازی واکنش های بسیاری را به همراه 
دارد. با این حال بســیاری بر این عقیده 
هستند که آنچه می تواند به واقع گامی 
موثر برای کاهش این قبیل آسیب ها به 
حیوانات باشد وضع قوانینی در حمایت 

از حقوق حیوانات است.
 آیا در حال حاضر قانونی 

وجود دارد؟
در قانــون مجــازات اســالمی 
تحت عنــوان »احــراق و تخریــب و 
اتالف امــوال و حیوانات«، برای تعیین 
مجازات حیوان آزاری آمده اســت که 
»هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان 
حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی 
را که شــکار آن ها توسط دولت ممنوع 
اعالم  شــده است بکشــد یا مسموم یا 
تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا 
شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون 
 و ۵۰۰هــزار ریال تا ســه میلیون ریال 

محکوم خواهد شد«.
این قانون شــامل حــال حیوانات 
خانگی حرام گوشــت که خوردن آن ها 

برای مسلمانان جایز نیست، مانند سگ 
و گربه و حیوانات بی صاحب، نمی شود.

در غیاب قوانین مشــخص درباره 
شکنجه و سوءرفتار با حیوانات، قاضی ها 
در ایران برای صدور حکم باید از میان بقیه 
احکام جزایی، مجازاتی را در نظر بگیرند 
و در این میان جریحه دار شــدن افکار 
عمومی، یکی از مواردی است که مورد 

استناد قرار می گیرد.
کارزاری برای تصویب قانون منع 

حیوان آزاری
بســیاری از فعاالن حقوق حیوانات 
قوانین موجود را کافی ندانسته و بسیاری 
از موارد حیوان آزاری را ناشی از خالهای 
قانونی می دانند و در کارزاری که تاکنون 
۱۸هزار نفر آن را امضا کرده اند از مجلس 
خواســته اند هرچه سریع تر قانون منع 

حیوان آزاری را به تصویب برسانند. 
در بخش هایی از این نامه که خطاب 
به محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی و سمیه رفیعی، رئیس 
فراکســیون محیط زیســت مجلس 
شورای اسالمی نوشته شده آمده است: 
»بریدن گوش های االغ، زجرکش کردن 
خرس، ســوزاندن پلنگ، تزریق اسید، 
مثله کردن، سوزاندن و حلق آویز کردن 
گربه ها و سگ ها و حتی تجاوز جنسی به 
آنان مواردی است که متأسفانه تاکنون 
عامالن آن ها به مجازاتی متناسب با جرم 
نرسیده اند. همین شده که موارد آزار و 
کشتار بعضاً همراه با شکنجه وحوش در 

طبیعت رو به افزایش است«. 
در ایــن نامــه با اشــاره بــه طرح 
نیمــه کاره ای در خصــوص منــع 
حیوان آزاری که مجلس گذشته آن را 
پیش برد و اما موفق به تصویب نهایی آن 
نشد؛ آمده است: »با در نظر گرفتن این 
نکته که کمیسیون حقوقی مجلس هنوز 

تشکیل نشده تا به طرح منع حیوان آزاری 
رســیدگی کند خواهشــمندیم برای 
تصویب این طرح در مجلس برنامه ای 
ویژه در دست اجرا قرار داده یا رسیدگی 
به این طرح به فراکسیون محیط زیست 
سپرده شود. بلکه با تصویب این قانون 
شــاهد کاهش موارد حیوان آزاری در 
کشور باشیم؛ مواردی که عالوه بر ترویج 
بی اخالقی و قســاوت در جامعه، وجهه 
کشورمان را در مجامع بین المللی زیر 

سوال می برد«.
تالش فراکسیون محیط زیست 

برای رفع خألهای قانونی 
ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس هم در واکنش به 
این کارزار در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
با اشاره به این خالهای قانونی در حوزه 
محیط زیســت می گوید: »با توجه به 
اینکه قوانین حوزه محیط زیست به ویژه 
بخش مربوط به حیات وحش و حقوق 
حیوانات قوانین به روزی نیست و حتی 
در برخی موارد نیم قرن از تصویب آنها 
می گذرد بنابراین بسیاری از این قوانین 
ناکارآمدند و نیاز است که مجلس یازدهم 
به این حوزه وارد شود و حتما باید پاالیش 
و تحول مثبتی با توجه به نیازهای روز 
جامعه و تغییرات اکولوژیک در کشور 

رقم بزنیم«.
به گفته او قوانین موجود متناسب با 
وضعیت فعلی کشور نیست و در بعضی 
موارد دســتگاه های متولی را با حوزه 
وظایفی خود دچار ایراد و اشکال می کند. 
رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس ادامه می دهد: »مثال براساس 
قانون شکار و صید به سازمان حفاظت 
محیط زیست که متولی اصلی حفاظت 
از حیات وحش اســت به راحتی اجازه 
صدور شکار داده شده است. این با هویت 

و منطق کاری این سازمان منافات دارد. 
بنابراین ما نیاز به یــک تحول در حوزه 

حیات وحش و حقوق حیوانات داریم.«
رفیعی درباره موضوع حیوان آزاری 
هم به همیــن خالهای قانونی اشــاره 
می کنــد و می گویــد: »متاســفانه 
در ســال های اخیر با مــوارد زیادی از 
حیوان آزاری مواجه شــده ایم. با توجه 
به اینکه ما دچار خال و نقص قانون برای 
مواجهه با این پدیده هستیم باید برای 
این هم فکری شــود. این تصویری که 
در جامعه دســت به دست می شود که 
برای مثال یک توله خرس مورد آزار قرار 
می گیرد یا حیوانی در مناطق روستایی 
و شهری دچار آسیب می شود و قوانین 
نمی توانند مانع این کار شوند، احساسات 

جامعه را برانگیخته می کند«.
او با تاکید بر اینکه قانون باید تکلیف 
خود را با حیوان آزاری مشــخص کند، 
ادامه می دهــد: »حیــوان آزاری هم 
مخالف با قوانین شــرعی اســت و هم 
با قوانیــن عرفی مخالفــت دارد، اما در 
محاکم قضایــی قوانینی که با صراحت 
با حیوان آزاری مقابله کند وجود ندارد 
بنابراین با مجازات هــای کیفری با این 

پدیده برخورد می شــود که این نقص و 
خال قانونی برطرف شود«.

به گفتــه او کشــور مــا در حوزه 
محیط زیســت دچار نواقص متعددی 
اســت، اما این دلیل نمی شود که منع 
حیوان آزاری بــرای مجلس در اولویت 
نباشــد. قطعا این موضــوع در اولویت 
فراکسیون محیط زیســت است و این 
فراکســیون پیگیر تصویب این قانون 

خواهد بود.
رفیعی با تاکید بــر توجه به نظرات 
کارشناســان برای تصویــب قوانینی 
از این دســت می گوید: »برای قانون 
منع حیــوان آزاری بایــد کمیته های 
کارشناسی تشکیل شــود و به همین 
دلیل من، به عنوان رئیس فراکسیون 
محیط زیســت تا به حال ۵ جلســه 
کارشناســی برای این موضوع برگزار 
کــردم و حرف هــا و نقطه نظرهــای 
کارشناسان را شــنیدم و صحبت های 
اولیه بــا مرکز پژوهش هــای مجلس 

شورای اسالمی انجام شده است«.
رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس با اشاره به اینکه تا امروز در مرکز 
پژوهش های مجلس هم کار خاصی در 
رابطه با قانون منــع حیوان آزاری انجام 
نشده بود می گوید قرار شــده که آنها 
نظرات کارشناسی خود را اعالم کنند تا 
این فراکسیون بتواند متنی همه جانبه نگر 
و مبتنی بر قانون اساسی و اصول شرعی و 
عرفی بنویسد و زمینه تصویب نهایی آن 

در مجلس فراهم شود.
رفیعی در پایان به صورت رسمی از 
کارشناســان و فعاالن حقوق حیوانات 
دعوت کرد تا پیشــنهادهای خود را در 
رابطه با قانون منع حیوان آزاری به مجلس 
ارائه کنند تا مجلس بتواند قانونی متقن و 

همه جانبه نگر تصویب کند.
 به عقیــده رئیــس فراکســیون 
محیط زیســت مجلس این قانون باید 
با فرهنگ و نیازهــای روز جامعه ایران 
متناسب باشد و به همین دلیل نیاز به 

همکاری کارشناسان دارد.
قانون مصوب احتمالی چه مواردی 

را شامل می شود؟
پیش نویس قانون منع حیوان آزاری 
که تدوین آن از اواخر سال ۹۴ آغاز شد 
ابتدا در قالب الیحه از سازمان حفاظت 
محیط زیست به هیات دولت راه یافت. 
الیحه ای که گفته می شود تعلل دولت 
در ارسال آن به مجلس شورای اسالمی 
سبب شد تا فراکسیون محیط زیست 
مجلــس آن را در قالب طرح به مجلس 
ارائه دهد. اما این طرح که شهریور سال 
گذشته در مجلس شورای اسالمی اعالم 
وصول شــد تا به امروز در کمیســیون 

حقوقی مجلس معطل مانده است.
در متن طرح ۸ ماده ای ممنوعیت 
حیــوان آزاری مــواردی ازجملــه 

ضرب وشتم، شکنجه، مجروح کردن 
عمدی، جراحی هــای غیرضروری، 
مثله کردن، ربــودن، زندانی کردن، 
رهاکــردن حیــوان صاحــب دار یا 
گونه هــای غیربومــی در محدوده و 
حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع 
سوءاســتفاده و بهره کشی نامتعارف، 
جنگ انداختن، نسل ِکشــی، به کار 
کشیدن یا اســتفاده خارج از توان یا 
غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده 
از حیوانــات در مقاصــد غیرقانونی 
حیوان آزاری تلقی شــده است. عالوه 
بر این در ماده ۲ این طرح نسل ُکشی 
و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، 
تخریــب مکان زیســت یا آشــیانه، 
مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک 
آن یا تلف کردن حیوان به هر روش هم 

جرم عنوان شده است.
عالوه بر این در تبصره ۲ این ماده گفته 
شده که آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا 
تحقیقاتی استفاده کننده از حیوانات باید 
همه مجوز الزم از سازمان دامپزشکی 
کشــور را اخذ کنند و تمام مراحل کار 
باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر 
گرفتن روش های بدون درد انجام پذیرد. 
استفاده از گونه های حیات وحش از هر 
نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان 
حفاظت محیط زیست یا حسب مورد 

سایر سازمان های مربوطه باشد.
از طرف دیگر در ماده ۶ دولت موظف 
شده با هدف آموزش رفتار با حیوانات 
و پیشگیری از حیوان آزاری، در متون 
درســی مقاطع ابتدایی و متوســطه، 
دانشگاهی و حوزه های علمیه مفادی 
را درخصوص تعلیــم و تربیت اصول 
خوش رفتاری بــا حیوانــات اهلی و 

وحشی لحاظ کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت وگو با »توسعه ایرانی« خبر داد؛

تالشبرایرفعخألهایقانونیمقابلهباحیوانآزاری

گزارش

در حالی که در روزهای گذشــته، بســیاری از کاربران در 
شبکه های اجتماعی به نایاب شدن انسولین که داروی حیاتی 
برای بیماران مبتال به دیابت است، اعتراض کرده اند، یک مقام 

اتاق بازرگانی ایران از قاچاق معکوس انسولین خبر داده است.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران می گوید: »بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد شده 
است. به روال هر ســال. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته 
باشد؛ اما انسولین وارد شده، مجددا صادر می شود یا به عبارتی از 

راه های غیرقانونی از کشور خارج می شود«.
در چنین شرایطی گزارش شــده که بیماران دیابتی یا باید 
انسولین را از بازار سیاه هشت برابر قیمت داروخانه بخرند یا به 
انسولین های تاریخ گذشته متوسل شوند. این در حالی است که 
حدود ۵ میلیون نفر در ایران به دیابت مبتال هستند و بیش از ۶۰۰ 
هزار نفر آن ها باید روزانه از انسولین استفاده کنند و در صورت 
عدم دسترسی بیش از سه روز به این دارو خطرات جانی این گروه 

را تهدید می کند.
به گفته نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین 
نیســت. برای همه دارو های گران با مشــکل قاچاق معکوس 
مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه اســت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی که سبب می شــود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دالر 
بازار آزاد، از مرز خارج شود. نجفی عرب می گوید: »کمبود دارو و 

انسولین عارضه همین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.«
او درباره دارو ها و انســولین هایی که در بــازار آزاد فروخته 
می شود، می گوید: »این دارو ها قابل اطمینان نیست و شاید تقلبی 
باشد. بیماران نباید از آن استفاده کنند. البته ممکن است دارویی 
هم که به فروش می رسد از سیستم دارویی کشور خارج شده و از 
خارج از کشور وارد نشده باشد.« سازمان غذا و دارو باید جوابگوی 

کمبود دارو باشد که نیست.
 کمبود انسولین آنالوگ تحت تاثیر تحریم ها

در عین حال دیروز رئیس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، 
با تاکید بر اینکه انســولین تولید داخل در کشور موجود است،  
گفت: »با وجود تحریم ها مشــکل اصلی در حال حاضر تامین 
انسولین های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی 

نیست«.
اسداهلل رجب، با اشاره به اینکه مشکل کمبود انسولین موضوع 
تازه ای برای بیماران مبتال به دیابت نیست، گفت: »این کمبود 
در انسولین های وارداتی است و نه انسولین های تولید داخلی 
کشور و این موضوع جدیدی نیست؛ تقریبا بیش از یکسال است 

که به این کمبود اشاره شده است. حدود یکسال و نیم قبل، ۳۰۰ 
سازمان مردم نهاد نامه ای برای رئیس سازمان ملل فرستادند که 
در آن قید شده بود با وجود تحریم ها بیماران ما برای تامین دارو با 
مشکل مواجه اند. اکنون با کمبود انسولین های خارجی که به آن 
انسولین آنالوگ می گویند روبرو هستیم که مهم ترین عامل بروز 

آن، تحریم ها است«.
فروش انسولین به هشت برابر قیمت اصلی

در حالی که پیدا کردن انسولین در داروخانه ها سخت است، 
در بازار آزاد با یک تلفن می توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال 
به سراسر کشور، اما کمی گران تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!
به گزارش سایت تجارت نیوز، فرشید یکی از دالالن بازار سیاه 
می گوید: »انسولین االن کمیاب است، اما اگر بخواهید در کمتر 
از یک ساعت تحویل می دهیم«. فروشنده بعدی امکان ارسال 
پستی به شهر های دیگر را هم دارد: »انسولین را فقط به صورت 
جعبه ای و پک می فروشیم. جعبه پنج تایی ۸۵۰ هزار تومان. قبال 
جعبه ۶ تایی و ۱۲ تایی هم داشتیم، ولی االن نیست. داروخانه ها 
همین انسولین را یک هشتم قیمت می فروختند. اما قیمت بازار 
آزاد همین است. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون 

تومان می شود، البته به شرطی که پیدا کنید«.

جز قیمت، مشکل دیگر خریداران تاریخ مصرف و کیفیت 
داروست. فروشنده دیگری می گوید: »این انسولین ها دانمارکی 
است، قاچاقی وارد می شوند، ولی هیچ مشکلی ندارند. بعد از عید 
دارو هایی که عموم مردم مصرف دارند و تولید داخل نیســتند 

خیلی کم شده و به سختی پیدا می شود«. 
 تامین انسولین ارزان هفته آینده 

دیروز نیز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: »با واردات فوریتی 
کمبود مقطعی انسولین های قلمی هفته آینده برطرف خواهد شد 

و قیمت این انسولین ها کاهش پیدا خواهد کرد«.
محمدرضا شانه ساز، با اشاره به رفع کمبود انسولین قلمی در 
هفته آینده گفت: »اوایل سال ارز دیر تخصیص داده شد و تامین 
انسولین قلمی در دو ماهه نخست سال با وقفه همراه بود، اما پس 
از آن با الگوی ماهی یک دوازدهم نیاز کشــور، انسولین قلمی 

توزیع می شود.«

مسئوالن کمبود انسولین را به دالیل مختلف نسبت می دهند؛

پارادوکس قاچاق معکوس و منع واردات به دلیل تحریم ها

رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«:  
قوانین حوزه محیط زیست 

به ویژه بخش حقوق 
حیوانات قوانین به روزی 

نیست و حتی در برخی 
موارد نیم قرن از تصویب 

آنها می گذرد بنابراین 
بسیاری از این قوانین 

ناکارآمدند و نیاز است که 
مجلس یازدهم به این حوزه 

وارد شود

بریدن گوش های االغ، 
زجرکش کردن خرس، 

سوزاندن پلنگ، تزریق 
اسید، مثله کردن، سوزاندن 

و حلق آویز کردن گربه ها 
و سگ ها و حتی تجاوز 

جنسی به آنان از مواردی 
است که به دلیل خال قانونی 

عامالن آن ها به مجازاتی 
متناسب با جرم نرسیده اند
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