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 حتی به شرط رفع تمام مشکالت اقتصادی؛
 37 درصد جوانان هیچ تمایلی 

به ازدواج ندارند 
معاون ساماندهی امور 
جوانان گفت: براســاس 
پایش ها و بررســی های 
اخیر، ۳۷ درصد جوانان 
حتی بــا رفــع تمامی 

مشکالت اقتصادی باز هم تمایلی به ازدواج ندارند. به 
گزارش مهر، محمدمهدی تندگویان بیان کرد: اخیراً 
پژوهشی را با موضوع ازدواج انجام داده ایم. این پژوهش 
در موضوع ازدواج با محوریت نگرش جوانان به تشکیل 
خانواده و فرزندآوری و انواع ارتباط های جوانان است که 
بخشی از آن نیز شامل بررسی وضعیت ازدواج سفید در 
کشور می شود. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش ابراز داشت: نوعی راحت طلبی در میان نسل 
جوان به وجود آمده و حتی اگر موانع اقتصادی موجود 
برای ازدواج رفع شود بازهم برخی جوانان انگیزه الزم 

برای ازدواج را ندارند.
    

تهران تا »۱۴۰۵« شهری مناسب 
برای معلوالن خواهد بود

عضو شورای اسالمی 
شــهر تهــران در مورد 
مناسب سازی شهر تهران 
برای کم توانان جسمی 
توضیحاتــی داد. بــه 

گزارش میزان، زهرا نژاد اظهار کرد:۵۰آسانسور برای 
معلوالن و کم توانان جسمی در ایستگاه های مختلف 
حمل ونقل عمومی سطح شهر مناسب سازی شده 
است؛ همچنین ۵۰۰کیلومتر مســیر پیاده راه در 
سطح شهر تهران به منظور رفاه شهروندان کم توان 

جسمی مناسب سازی شد. 
    

 عمق نفوذ زیاد مواد شیمیایی 
به نقش برجسته چشمه علی

رنگ موی پاشــیده 
شده روی نقش برجسته 
چشــمه علی توســط 
گــروه حفاظــت ایکوم 
ایران بررسی و به صورت 

محدود، پاک سازی شد اما این مواد نفوذ زیادی به سنگ 
کرده اند. به گزارش مهر، بهنود گوهربین، عضو این گروه 
توضیح داد: بعد از پاک سازی سطوح، با دوربین عمق 
نفوذ مواد را بررسی کردیم که متوجه شدیم مواد داخل 
سنگ نفوذ زیادی داشته اســت. بنابراین پاک شدن 
کامل آلودگی کار مشکلی است. بااین وجود پاک سازی 

اولیه انجام شد. پس باید پاک سازی نهایی انجام شود.
    

بازداشت ۹7  نفر از کارکنان سازمان 
ثبت اسناد

مدیرکل حفاظت واطالعات سازمان ثبت اسناد 
کشور با تأکید بر مبارزه با هرگونه فساد گفت: سال 
گذشته ۹۷ نفر از کارکنان متخلف این سازمان شامل 
دالل، کارچاق کن، وکال و سردفتران فاقد صالحیت 
دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، سعید بابازاده اظهار 
کرد: سازمان اسناد و امالک به عنوان یکی از بازوهای 
قوه قضاییه هدف آن عالوه بر توجه به حقوق مالکیت 
مردم، در اعتبارسنجی به معامالت رسمی و تنظیم 

روابط و مناسبات نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.
    

افزایش استرس و افسردگی شدید 
در ایران

مدیرکل مشــاوره 
و امور روان شــناختی 
سازمان بهزیستی کشور 
گفــت: بررســی های 
ســامانه خودارزیابــی 

روان شناختی نشان می دهد در شش ماه اول شیوع 
کرونا ۹تا ۱۱درصد استرس، اضطراب و افسردگی 
شدید و متوسط گزارش شــده و اکنون این رقم به 
۱۶درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، بهزاد 
وحیدنیا،  فشــارهای روانی به ویژه سوگ  گسترده 
ناشــی از بحران کرونا و پیامدهــای آن و تغییرات 
اقتصادی و اجتماعــی و افزایش گرانی و بیکاری از 

دالیل این امر برشمرد .
    

رکوردشکنی مترو با افتتاح 
میانگین ۸   ایستگاه در هر سال

با افتتاح قریب الوقوع چند ایستگاه جدید در خطوط 
۳ ،۶ و ۷مترو تهران، شمار ایستگاه های بهره برداری 
شــده در این دوره مدیریت شهری از مرز ۳۰ایستگاه 
فراتر خواهد رفت. به این ترتیب می توان گفت در هرسال 
از این دوره، حداقل ۸ایستگاه افتتاح شده است که این امر 
به لحاظ میانگین ایستگاه های ساخته شده در هرسال 
از یک دوره مدیریتی، رکورد ادوار فعالیت شرکت مترو 

به حساب می آید.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزهــا در جاده هــای اطراف 
تهران ازجمله حصارک، تلو، لشگرک 
یا جاده های خارج از شهر با سگ های 
ولگرد زیادی مواجه می شویم که گوشه 
و کنار جاده دراز کشیده اند. بسیاری از 
این سگ ها هنگام دیدن ماشین هایی 
که در کنار جاده ها پارک می کنند با این 
تصور که قرار اســت غذایی نصیبشان 
شود به سمت ماشین می روند و بیشتر 

اوقات هم ناامید نمی شوند. 
این رفتارها از ســوی مردم و افراد 
دوستدار حیوانات در سال های اخیر 
زیاد دیده می شود تا جایی که تبدیل 
به عادت شده است. آن ها با هزینه های 
کم از مغازه ها، اضافات گوشت و مرغ را 
می خرند و در جاده ها به حیوانات غذا 
می دهند. تصور این افراد این اســت 
که در حق حیوانــات لطف می کنند و 
یاری رسان هستند؛ اما نمی دانند چه 
آسیبی به حیوانات، محیط زیست و در 

برخی مواقع انسان ها می زنند. 
به سگ های ولگرد نباید غذا داد 

نظر افراد باتجربه و کارشناســان 
محیط زیست این است که به سگ های 
ولگــرد نباید غذا داد چراکــه این امر 
بزرگ تریــن جنایــت در حــق این 
حیوانات اســت و محیط زیست را هم 
به نابودی می کشــد. به عقیده آن ها 
با غذا دادن نه تنها کمکی به ســگ ها 
نمی کنیــم، بلکه با ایــن کار فالکت 
حیوان را ضربدر تعــداد توله های آن  
می کنیم و تعداد سگ هایی را که بی غذا 
و بی پناهگاه خواهند ماند، تصاعدی 
باال می بریم همین کار دلیلی اســت 
که امروز در ایران با جمعیت میلیونی 

سگ های ولگرد طرف هستیم.

این زیادشدن سگ ها آسیب های 
جــدی بیــش از همــه بــه چرخه 
محیط زیست می زند. رها شدن سگ 
در طبیعت یک معنی دارد و آن اینکه 
زیســتگاه، تصرف  شــده است. آن ها 
پوشــش گیاهی و مــار و مارمولک و 
موش صحرایی را از بیــن می برند و از 
این گذشته حق زندگی برای پستاندار 
دیگری هم در قلمرو آن ها وجود ندارد. 
کارشناسان محیط زیست زیادشدن 
ســگ ها در طبیعت را به شکارچیانی 
با سالح سرد تشبیه کرده اند که اجازه 
حیات و ادامه زندگی از سایر حیوانات 

را می گیرند. 
با یک نگاه مالحظــه می کنیم که 
حاال همه جا در دست سگ های ولگرد 
اســت. اطراف تاالب و دریا هم به قرق 
ســگ ها درآمده که باعث می شــود 
ویروس کشنده و العالج »دیستنپر« 
از سگ به گربه سانان مانند ببر و پلنگ 
و شــیر و حتی گرگ و فک هم منتقل 
شود. بر اساس گزارش های منتشرشده 
تعداد زیادی فــک را در خزر به خاطر 
این بیماری ازدست داده ایم. در قشم 
دیده شده که آن ها به الک پشت های 
پــوزه عقابی هــم حملــه می کنند؛ 
حیوانی به شــدت در معرض انقراض 
که ۲۵ سال طول می کشد بالغ شود. 
این الک پشــت برای تخم گذاری از 
خلیج مکزیک به قشم می آید، اما تا از 
آب بیرون می آید موردحمله سگ ها 
قرار می گیرد. حیوان دوست بودن به 
این معنی نیست که تنها به یک یا گونه 
خاص توجــه کنیم. اگر کســی واقعاً 
دوســتدار حیوانات و محیط زیست 
است باید به تمام گونه های حیوانات 

توجه کند.
 به ازای هر هفت انسان 
یک سگ وجود دارد 

اما چه اتفاقی افتاد که ســگ های 

ولگرد تا این اندازه زیاد شدند؛ آن قدر 
زیاد کــه دیگر عماًل نمی تــوان آن ها 
را نادیده گرفت. ســگ، به شکلی که 
می شناســیم هرگز در طبیعت وجود 
نداشته است. انسان گرگ خاکستری 
را اهلی کرد و طــی قرن ها موجودی 
به نام سگ به وجود آمد. درنتیجه رشد 
تمدن و زیادشدن غذا در شهر و روستا 
و تولید پســماند باعث افزایش منابع 
غذایی برای ســگ های ولگرد شــد. 
درواقع محل هایی که برای دپوی زباله 
ایجاد شد تبدیل به منبع تغذیه اصلی 
سگ ها شده است. حاال جمعیت آن ها 
به موازات جمعیت انسان رشد کرده 
است و به گفته کارشناســان به ازای 
هر هفت نفر یک سگ وجود دارد که 

می شود یک میلیارد سگ.
در کشور های درحال توسعه معضل 
سگ ولگرد معضلی مشخص است و 
به عنوان یک اولویت در شهرنشــینی 
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. در 
کشور های پیشرفته هیچ حیوان اهلی 
نباید زندگی آزاد داشته باشد و زندگی 
آزاد مختص حیوانــات حیات وحش 
است. بسیاری از کشورها برای چنین 
موضوعــی مقابله سیســتماتیک را 
در پیش گرفته انــد. در ایالت متحده 
تله های سیانوری برای این سگ ها در 
نظر می گیرند، یعنی ســگ در لحظه 
گرفتن غذا، سیانور به دهانش اسپری 
می شود یا از شلیک مرگبار مستقیم با 
کالیبر مناسب اســتفاده می کنند که 
حیوان زجرکش نشــود. در استرالیا 
از طعمه ســمی کــه از گیاهان بومی 
گرفته می شود و روی همه پستانداران 
تأثیر نــدارد اســتفاده می کنند. در 
ایران هم بارها خبرهای دل خراشــی 
از کشته شــدن ســگ ها با اسلحه یا 
تزریق اسید شنیده می شد که سازمان 
محیط زیست واکنش تندی نسبت آن 

نشان داد و کنار معترضان قرار گرفت. 
بااین حــال در ایران کنترل ســگ ها 
بیشتر به وســیله عقیم کردن است تا 
به تدریج از تعداد آن ها کاسته شود اما 
همچنان برخی از افراد معتقدند این 
کار جایز نیست و اجازه زندگی کردن 

طبیعی به حیوان را نمی دهد. 
 مرگ مرد شاهین شهری 

براثر حمله 8 سگ
بارهــا در اخبــار خوانده ایــم که 
حملــه ی ســگ های ولگــرد باعث 
آسیب دیدن مردم بی دفاع شده است. 
بسیاری از افراد بدون اینکه مزاحمتی 
برای سگ ها ایجاد کنند مورد هجوم 
آن ها قرارگرفته اند، دچار قطع عضو، 
بیماری، زخمی شــدن بدن و صورت 
و در برخی موارد مرگ شده اند. تعداد 
زیــادی از این خبرها هم رســانه ای 
نمی شــوند برای همین آمار درستی 
از اینکه چه میــزان حیوان گزیدگی 
وجود دارد در دست نیست. بااین حال 
همین خبرهای جسته وگریخته هم 
نشان دهنده پرتکرار بودن این اتفاق 

است.
در شــهرهایی که چند ســالی از 
ساخت آن نمی گذرد وجود سگ های 
ولگرد یکــی از بزرگ ترین معضالت 
است. ســاکنان این شــهرها همگی 
نسبت به زیاد بودن سگ های ولگرد 

اعتــراض دارند امــا آن قــدر تعداد 
آن ها زیاد اســت که کاری از دســت 
شــهرداری ها هم برنمی آید. یکی از 
ســاکنان شــهرک پردیس تهران به 
»توسعه ایرانی« می گوید: »سگ های 
ولگــرد در این شــهرها زیــاد دیده 
می شوند و در تمام ساعات روز در شهر 
پرســه می زنند، جلوی خانه و مغازه 
می خوابند و به صورت گله ای رفت وآمد 
می کنند. اگر ســگ جدیــدی وارد 
محدوده آن ها شــوند دعوا می کنند 
و همین باعث ترس می شــود. یعنی 
ما نمی توانیم یــک روز بدون ترس از 
وجود ســگ ها از خانه بیرون برویم یا 
خرید کنیم. بعضــی از آن ها آن قدر 
بزرگ هستند که جثه شان گاهی از یک 
گوسفند پروار هم بزرگ تر است و ترس 
این را داریم که بــه خودمان یا بچه ها 
حمله کنند. بارها هم نامه نوشــته ایم 
که همسایه ها دچار گزیدگی شده اند 
اما آن قدر تعدادشــان زیاد است که 

کاری نمی توان کرد.«
آخرین خبرها از حمله سگ های 
ولگرد مربوط به شاهین شهر اصفهان 
است. روز دوشنبه چند قالده سگ به 
یکی از شهروندان حمله می کنند که 
این حمله درنهایت منجر به مرگ یک 

انسان می شود. 
به گفته حیدر صادق گلی، مسئول 
امور معاونت اجرایی و خدمات شهری 
شهرداری شاهین شــهر این حادثه 
در زمین هــای بایــر اطــراف اتوبان 
»معلم« در نزدیک طرح مسکن مهر 
شاهین شــهر اتفاق افتاد و در جریان 
آن مرد ۳۹ ساله ای براثر حمله حدود 
هشــت قالده ســگ وحشــی دچار 
جراحت  شــدید شــد و در دم جان 
باخت. همچنین مرد ۴۳ ساله ای  در 
این حادثه مصدوم و به بیمارســتان 

منتقل شد.
طرح بی اثر کنترل جمعیت 

سگ های بی صاحب 
بیــش از  یــک دهــه از ابــالغ 
دســتورالعمل کنتــرل جمعیــت 
ســگ های بدون صاحب از ســوی 
معاونت امــور شــهرداری ها و دفتر 
خدمات شهری وزارت کشور می گذرد 
ولی وجــود ســگ ها در خیابان ها و 
معابر عمومی نشان می دهد که هنوز 
به خوبی این ابالغ اجرایی نشده است. 
عدم ســاماندهی ســگ های بدون 
صاحب در سطح شــهرها و روستاها 
نه تنها باعث بروز مشکالت عدیده ای 
برای ساکنان مناطق شده بلکه پرسه 
زدن این حیوانــات در معابر عمومی 
این شهرها چهره این مناطق را نازیبا 

کرده است.
براســاس مــاده ۱۵ قانــون 
شــهرداری ها، دفــع حیوانــات بال 
صاحــب مزاحمــی که ســبب بروز 
بیماری های خطرنــاک به جمعیت 

دامی و انسانی شود در سطح شهرها بر 
عهده شهرداری ها و خارج از آن نیز بر 
عهده بخشداری ها است و همچنین 
برحســب وفق ماده ۹ دستورالعمل 
کنتــرل جمعیت ســگ های ولگرد 
نیز طبق این دســتورالعمل تصدی 
واحــد کنتــرل جمعیــت حیوانات 
ناقل بیماری به انســان زیرپوشــش 
معاونت خدمات شهری شهرداری ها 

قرارگرفته است.
نکته مهم تر آنکه این دستورالعمل 
بــرای اجــرا در ســطوح مختلــف 
تعریف شــده که در ســطح استانی 
با موضوع کارگروه اســتانی کنترل 
جمعیت حیوانات ناقــل بیماری به 
انسان هر ســه ماه یک بار به ریاست 
استاندار و مســئوالن یا نمایندگانی 
از اداراتی ازجمله معاونت هماهنگی 
امور عمرانی، مدیرکل دفتر کل امور 
شهری، معاونت سیاســی و امنیتی، 
اداره دفتر امور روستایی، دامپزشکی، 
بهداشــت و درمــان، حفاظــت 
محیط زیســت و انجمــن حمایت از 
حیوانات عضو این کارگروه تشکیل و 
مصوبات این نشست ها برای مسئوالن 

عضو الزم االجرا است .
اکنون باگذشت ســال ها به نظر 
می رسد که اجرای این دستورالعمل 
با کنــدی انجــام می گیرد یــا اگر 
اجرا می شــود بنا به گفتــه برخی از 
صاحب نظران و مســئوالن متولی در 
روند اجرا با مشــکالتی همــراه بوده 
که نتیجه آن اســت که امروز نه تنها 
از جمعیت ایــن حیوانات بالصاحب 
کاسته نشــده بلکه به جمعیت آن ها 
افزوده شــده و چنیــن وضعیتی با 
نگرانی و گالیه مردم همراه بوده است.

در سال های اخیر اما پناهگاه هایی 
برای نگهداری از سگ های بی صاحب 
تعبیه شده است. در این پناهگاه ها به 
سگ ها رسیدگی می شــود. غذا داده 
می شود و تحت درمان قرار می گیرند. 
به نظر می رسد این پناهگاه ها بهترین 
گزینه برای کمک های افراد دوستدار 
حیوانات است نه اینکه در جاده ها با غذا 
دادن به حیوانات به بیشتر شدن آن ها 
و تهدید جانی مردم و ســایر حیوانات 

کمک کرد. 

مرد شاهین شهری به دلیل حمله 8 سگ از دنیا رفت

معضلی به نام جمعیت میلیونی سگ های ولگرد

خبر

روز گذشــته معــاون بهداشــت وزارت 
بهداشت جزییات اطالع رســانی درباره نوبت 

واکسیناسیون هم وطنان را تشریح کرد.
علیرضا رئیسی گفت: در حال حاضر حدود 
۷۵ میلیون کد ملی اختصاصی در سامانه هایمان 
موجود است. مابه التفاوت کد ملی ها که حدود 
هشت میلیون است را قرار شــد ثبت احوال در 
اختیار ما قرار دهد و این باعث می شود ما کد ملی 

و شماره تلفن همه افراد را داشته باشیم.
او افزود: بر همین اساس هیچ نیازی به مراجعه 
حضوری برای ثبت نام واکسن وجود ندارد. حتی 
در موارد اســتثنائی هم اگر وجود داشته باشد 
و یک درصد کد ملی کســی را نداشته باشیم، 
سامانه salamat.gov.ir را معرفی می کنیم 
که از اواخر هفته آینده افرادی که در اولویت فعلی 
واکسیناسیون هستند و پیامک برایشان نرفته 
است، اعالم می کنیم که بعد از مدت مشخصی 

وارد این سامانه شده و نام و کد ملی خود را ثبت 
کنند. همین کافی اســت. زیرا اطالعاتشان در 
سامانه ما می نشیند و ما بر اساس آن پیامک های 

موردنیاز را به آن ها ارسال می کنیم.
 نگرانی بابت واکسیناسیون 
افراد باالی 8۰ سال نداریم

او ادامه داد: پیامک های ما بسیار دقیق می رود 
و می گوید شــما در فاز دو واکسیناسیون قرار 
گرفتید و به زودی موارد به شــما اطالع رسانی 
می شود. یک هفته قبل از موعد واکسیناسیون 
فرد، یک پیامک دیگر برایش ارسال می شود که 
شما فالن روز در فالن مرکز و باکارت ملی برای 
تزریق واکسن مراجعه کنید. درعین حال یک روز 
قبل از موعد تزریق واکســن دوباره یک پیامک 
ارسال می شود و به فرد می گوید آیا فردا می توانید 

مراجعه کنید یا خیر که فرد پاسخ می دهد. 
رئیسی گفت: تاکنون طبق آخرین آمار حدود 

۹۲۰ تا ۹۳۰ هزار واکسن تزریق کردیم. جمعیت 
باالی ۸۰ سال ما حدود یک میلیون و ۱۴۵ هزار 
نفر است که برای این افراد واکسن موجود داریم. 
این که تمام شــد، فاز بعدی را اعالم می کنیم. 
پیش بینی من برای ۸۵ ســاله ها این است که 
بتوانیم تا پایان هفته آینده تزریق واکسن به آن ها 
را تمام کنیم و بعد وارد لکه گیری می شویم. زیرا 

برخی به هر دلیلی ممکن است مراجعه نکنند.
 احتمال کم اثر بودن واکسن کرونا 

در نوع هندی
با آمدن کرونــای هندی اما شــایعاتی در 
رابطه با کم اثر شــدن واکســن های کرونا به 
گوش رسید و باعث ترس بســیاری از مردم در 
سراسر دنیا شــد. بر همین اساس رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون 
ویژگی های کرونای جهش یافته هندی، گفت: 

بر اســاس اطالعات محدود اعالم می شود که 
کیفیت واکســن ها می تواند ۵۰ درصد نسبت 
به این واریانــت جدید کاهش یابــد اما، حتی 
اگر واکســن ها کفایت ایده آل نداشــته باشند 
باز هم می توانند از ابتالی شــدید و مرگ ومیر 

جلوگیری کنند.
علیرضا ناجی اعالم کرد: ما با واریانتی روبرو 
هستیم که هم ســرعت انتقال بســیار باالیی 

دارد و هم ســبب نگرانی  می شــود که اگر این 
جهش در کل کشــور و جهان به گردش درآید 
برنامه های واکسیناســیون دچار مشکل شود. 
قبل از این جهش، ما درمورد واریانت های برزیلی 
و آفریقای جنوبی هم همین نگرانی را داشتیم 
اما این واریانت ها خیلی گســترش پیدا نکردند 
درحالی که واریانت هندی کسب مزیت کرده و 

هشداری جدی برای جهان است.

کد ملی 7۵ میلیون واجد شرایط در اختیار وزرات بهداشت است؛

اطالع رسانی نوبت واکسن کرونا با ارسال پیامک 

در حاشیه شهرها محل های 
دپوی زباله تبدیل به منبع 
تغذیه اصلی سگ ها شده 
است. حاال جمعیت آن ها 
به موازات جمعیت انسان 
رشد کرده است و به گفته 

کارشناسان به ازای هر 
هفت نفر یک سگ وجود 

دارد؛ یعنی جمعیتی حدود 
یک میلیارد 

آخرین خبرها از حمله 
سگ های ولگرد مربوط به 

شاهین شهر اصفهان است. 
روز دوشنبه چند قالده 

سگ به یکی از شهروندان 
حمله می کنند که این حمله 
درنهایت منجر به مرگ یک 

انسان می شود 
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