
سعیده علیپور

در حالــی که این روزهــا خبرهای 
مربوط به کرونا و ســوانح هوایی اذهان 
عمومی را مشغول به خود کرده است، 
پرندگان مهاجــر میانکاله همچنان به 
دلیل آلودگی آب در ایــن تاالب جان 
می دهند. گرچه سازمان محیط زیست 
ســم بوتولیســم را دلیل اصلی مرگ 
پرندگان اعالم کرده است، اما تردیدها 
در مورد دلیل مرگ این پرندگان میان 
فعاالن محیط زیســت همچنان ادامه 

دارد.
در همیــن باره عیســی کالنتری، 
رئیس سازمان محیط زیست کشور که 
به همراه جمعی از مســئوالن سازمان 
محیط زیست کشور به منظور بازدید 
و افتتاح پروژه و شــرکت در مراســم 
گرامیداشــت روز جهانی تــاالب به 
کردستان سفر کرده اســت با اشاره به 
اینکه ساالنه ۳۰۰ هزار پرنده مهاجر از 
تاالب میانکاله عبــور می کنند، گفت: 
تاکنون بیش از ۱۰ هــزار قطعه پرنده 
مهاجر و بومی بر اثر سم بوتولیسم در این 

تاالب تلف شده است.
به گفته او براساس گزارش سازمان 
دامپزشکی تلفات پرندگان در میانکاله 
به علت رکود آب و شــرایط بی هوازی 
ایجاد شده است، چراکه آب تاالب راکد 
است و جریان ورودی ندارد و در چند روز 
اخیر هم بارندگی وجود نداشته است، 
شرایط بی هوازی برای باکتری ها ایجاد 
شد. رئیس سازمان محیط زیست کشور 
افزود: راه حل دامپزشکی و پزشکی در 
این مورد وجود ندارد و فقط باید الشه 

پرندگان تلف شده را سریع جمع آوری 
کرد.

تاکنون بیــش از ۱۰ هزار الشــه 
پرنــدگان تلف شــده در میانکالــه 
جمع آوری شده اســت و کالنتری ابراز 
امیدواری کرد که تــا ۱۵ روز آینده هم 
به طور کامل الشــه ها جمع می شود. 
به گفته او اگر شــرایط بی هوازی ایجاد 
شده در این تاالب سریع از بین رود تولید 
سم باکتری ها هم کاهش پیدا می کند و 

تاالب به حالت عادی برمی گردد.
 میانکاله و پرندگان مهاجرش

شبه جزیره میانکاله شبه جزیره ای 
در منتهی الیه جنوب شــرقی دریای 
مازنــدران، در ۱2 کیلومتری شــمال 
بهشهر اســت. مســاحت آن بیش از 
۶۶ هزار هکتار و ارتفــاع آن بین ۱۵ تا 
2۸ متر کمتر از ســطح دریــای آزاد و 
سال هاست که مأمن پرندگان مهاجر 
است، گرچه در ســال های اخیر شمار 
این پرندگان به شــدت کاهش یافته 
است. میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان 
منطقه حفاظت شــده تعیین شــد و 
 اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، 
تاالب بین المللی و ذخیره گاه طبیعی 
زیست کره تحت حفاظت محیط زیست 

قرار دارد.
هر ساله با شروع نخستین بادهای 
پاییزی در شهریور و سرد شدن هوا در 
سیبری اولین گروه پرندگان مهاجر به 
میانکاله می آیند. به گفته کارشناسان 
از ۸۹۰۰ گونه پرنده شناســایی شده 
در جهان؛ ۵۰۴ گونه پرنــده در ایران 
شناســایی شــده و از این میان 2۳۰ 
گونه به تاالب میانکاله می آید که ۱۰۰ 
گونه پرنده تاالبــی و ۱۳۰ گونه پرنده 

خشک زی هستند.
البته شــمار این پرندگان در چند 

دهه اخیر و به دلیل خشکسالی های پی 
در پی و کم شــدن حجم آب این تاالب 
کاهش قابل توجه ای داشــته است به 
طوری که در سال ۱۳۸۴، یک میلیون 
و 2۰۰ هزار قطعه پرنــده در میانکاله 
سرشماری شــدند و هر ســاله تعداد 
پرندگان مهاجــر کاهش پیدا کردند تا 
باالخره در ســال ۹۴ حدود ۴۷۰ هزار 
قطعه و سال ۹۵ حدود ۳۹۰ هزار قطعه 
پرنده در پناهگاه حیات وحش میانکاله 
سرشــماری و در آخرین آمار در سال 
جاری این رقم به ۳۰۰ هزار قطعه پرنده 
رسید؛ یعنی در طول ۱2 سال گذشته 
جمعیت پرندگان مهاجر به میانکاله به 

کمتر از یک چهارم تقلیل یافت.
تنوع پرندگان

انواع پرنده ها با توجه به زیستگاه های 
مختلفی که در مناطق مختلف تاالب 
قرار دارند، در نیمه دوم ســال به سمت 
تــاالب میانکاله پــرواز می کنند تا در 
آنجا مستقر شوند. اوایل زمستان تاالب 
میزبان گونه های بیشتری از پرندگان 
است: اردک سرسبز و سرحنایی، اردک 
تــاج دار، مرگوس ها، غاز خاکســتری 
و پیشــانی ســفید و فالمینگو، قوها و 
پلیکان ها، اردک تاجدار، باکالن کوچک، 
اردک سرسفید، مرگوس بزرگ، سنقر 
تاالبی، زنبور خوار، سنقر خاکستری، 
دلیجه، سنگ چشــم، طاووسک، غاز 
پازرد، عروس غاز، گیالنشاه، قار، پرال، 
کاکایی، پرستوی دریایی، بحری، پیغوی 
کوچک و چرخ ریسک دم دراز و گونه های 
دیگر از جمله پرندگانی هستند که در 

این تاالب دیده می شوند.
ادامه تلفات پرندگان در میانکاله

گرچــه مدیــرکل دامپزشــکی 
مازندران، رئیس دامپزشــکی کشور 
و رئیــس ســازمان محیط زیســت، 

متفق القول اعالم کرده انــد که دلیل 
قطعــی تلفــات چندین هــزار بالی 
پرندگان مهاجر زمســتان گذران در 
تــاالب بین المللی میانکاله ناشــی از 
بیماری بوتولیســم بوده و همچنین 
تلفــات پرندگان متوقف و به اســتناد 
گزارش یگان حفاظت محیط زیســت 
و کارشناسان دامپزشــکی حاضر در 
منطقه از سه شنبه اعالم کرده که تلفات 
پرندگان مهاجر به صفر رسید و گزارشی 
از تلفات جدید تاکنون نداشته ایم و این به 
معنای پایان تلفات است؛ اما مردم محلی 
هم مدعی هستند که آمار تلفات اگر چه 
کاهش یافته، ولی به صفر نرسیده است. 
گزارش های محلی ایرنا حاکی است که 
هرچند تلفات پرندگان وحشی که چنگر 

معمولی و فالمینگو بیشترین 
گونه از این پرندگان را 

تشــکیل می دادند 
نسبت به روزهای 
آغازیــن کاهش 

ی  چشــمگیر
یافتــه، ولی 
ن  همچنــا
این روند با 

دور کندتر نسبت به روزهای اولیه ادامه 
دارد و از چند هزار در روز به کمتر از ۱۰۰ 

بال رسیده است.
تردید نسبت به  وجود بوتولیسم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
که سه شنبه هفته پیش به منطقه سفر 
کرده بود، علت اولیه مرگ پرندگان را 
بیماری میکروبی »بوتولیسم« اعالم 
کــرد و روز بعد نیز از ســوی مدیرکل 
دامپزشــکی مازندران به عنوان علت 

قطعی اعالم شد.
بوتولیســم نوعــی بیمــاری 
برای پرنــدگان و آبزیان اســت که بر 
اثــر دو میکروب »کلوســتریدیوم« و 
»بوتولینیوم« ایجاد می شــود و به آن 

مسمومیت طبیعی هم گفته می شود.
در همــان زمــان زمزمه هایی از 
تردید درباره بیماری بوتولیســم برای 
پرندگان وجود داشت به ویژه این که تنها 
گونه های مشخصی از پرندگان بر اثر این 
بیماری تلف شدند در حالی که آبزیان 
به ویژه ماهیان به عنوان قربانی اصلی 
این بیماری، هیچ گونه تلفاتی نداشتند.

اکنون نیــز مردم محلــی و برخی 
اعضای تشــکل های زیست محیطی 
می گویند که با اضافه شدن برخی دیگر 
از گونه های پرندگان وحشی به خصوص 
پرندگان شــکاری از جمله کاکایی به 
تلفات جدید در روزهای جاری، تردید 
نسبت اعالم بوتولیسم به عنوان علت 
مرگ پرندگان افزایش و سبب نگرانی 

شده است.
پیش از این مدیرکل دامپزشــکی 
مازنــدران در مــورد تردیــد برخی 
کارشناســان آبزی پــروری در مورد 
اعالم بیماری بوتولیسم به عنوان علت 
مرگ پرندگان مهاجر زمستان گذران 
به ایرنا توضیح داده بود: کارشناســان 
آبزی پــروری به دلیل ایــن که تلفات 
ماهی در تاالب میانکاله گزارش نشده، 
احتمال ابتال به بوتولیسم را مورد تردید 
قرار دادند. بیماری بوتولیســم دارای 
چندین تیپ مختلف است و نوعی که 
در تاالب بین المللی میانکاله مشاهده 
شده، صرفاً تأثیرش بر پرندگان است 
و به همین خاطر هــم فقط پرندگان را 
دچار مســمومیت و سپس تلف کرد و 
تأثیری در ماهیان نداشت ضمن این که 
احتمال انتقال به انسان نیز در این تیپ 

وجود ندارد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
با اشــاره به اینکه ۳۰ تیپ از بیماری 
بوتولیسم در جهان شناسایی شده 
اســت، گفت: نوع بیمــاری که در 
پرندگان میانکاله مشــاهده شده از 
نوع تیپ »سی ام« است که قابلیت 

انتقال از پرندگان به انسان را ندارد.
اگرچه افرادی کــه درباره بیماری 

بوتولیســم به عنوان علت مرگ تردید 
می کنند، توضیحات بیشتری نمی دهند 
و احتمال خاصی را هم بــا توجه به رد 
شدن بیماری های فصلی مانند آنفلوانزا 
و نیوکاســل به جای بوتولیسم مطرح 
نمی کنند، ولی از ادامه دار شدن تلفات 
از یک سو و ارائه نشدن اطالعات بیشتر 
از جزئیات بیماری، چگونگی شیوع آن، 
آثار احتمالی آن بر زندگی مردم به ویژه 
بر مرغداری های خانگی و غیره نگران 

هستند.
آلودگی صنعتی

اما پیشتر احمدرضا الهیجان زاده، 
معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست در پاسخ به این 
پرســش که وضعیت آالیندگی تاالب 
میانکاله، با توجه به وجود نیروگاه نکا، 
سموم  کشــاورزی که به تاالب سرریز 
اســت و واحد پتروشــیمی در منطقه 
میانکاله چگونه اســت؟ به ایلنا گفته 
بود: موضوع آالیندگی تاالب میانکاله 
پابرجاست. تاالب توسط فاضالب های 
شهری، آالینده  های صنعتی و سموم 
کشاورزی آلوده می شــود. ما گزارش 
کامل آن را به ســتاد ملی هماهنگی و 
مدیریت تاالب های کشور ارائه دادیم. 
میزان آلودگی رودهایــی که به تاالب 
وارد می شوند، بررسی شده است. حتی 
نواحی آلوده  تــاالب در گزارش وجود 
دارد. قرار است ظرف ۳ ماه آینده تکلیف 
آالینده هایی که به تاالب میانکاله روانه 

می شوند، معلوم شود.
او افزود: طبق این طرح، فاضالب های 
شــهری حق تخلیه در تاالب را بدون 
تصفیه نخواهند داشت. سازمان آب و 
فاضالب موظف است تصفیه خانه های 
خود را راه اندازی کند. برخی رودخانه  ها 
نیز نیاز به الیروبی دارند تا حق آبه تاالب 
تأمین شود. جدای ابقای تاالب با حق آبه، 
این می تواند در کیفیت آب مؤثر باشد. 
وقتــی آب افزایش پیــدا کند، کمیت 
ســموم کاهش می یابد. کود و سموم 
کشــاورزی خیلی برای ما مهم است و 
جهاد کشاورزی باید تغییرات جامع در 

آن حوزه ایجاد کند.

چنــدی پیش یکی از رســانه های کشــور 
گزارشــی در مورد کودکانی نوشــت که مانند 
خروس الری ها به جان هم می افتند؛ آن هم به 
بهای ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان؛ کودکان معتادی که 

یا بی سرپرستند یا بدسرپرست.
محمود علیگو، رئیس امور آســیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تأیید 
این موضوع به ایرنا گفته اســت: این یک اتفاق 
معمول و همیشگی نیســت، اما چنین اتفاقی 
افتاده اســت. خودروهــای اورژانس اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشــور در نزدیکی سه پارک 
محله هرندی تهران مســتقر شده اند چون این 

اتفاق در پارک رخ داده است.
او ادامه داد: گویا این اتفاق به خاطر شرط بندی 
بوده اما تا زمانی که کودکان شناســایی نشوند، 
جزئیات آن مشــخص نمی شــود. به مأموران 
اورژانس اجتماعی گفته شــده در این منطقه 
حتی اگر کودک معتاد هم دیدند، رســیدگی 
کنند اما پلیس هم باید همــکاری کند و فقط 

گشت زنی کافی نیســت و خودروی پلیس نیز 
باید مستقر شود.

طی روزهای اخیر برخی رسانه ها در گزارشی 
تصریح کرده اند که عده ای بــا خوراندن الکل و 
مواد مخدر به کــودکان در محله هرندی آنها را 
واداشته اند که مانند خروس های الری با یکدیگر 

بجنگند.
علیگو با اشاره به استقرار پایگاه های سالمت 
روان و خدمات اجتماعی در این محله ها گفت: 
اگر این آسیب پنهان شود از سوی سازمان های 
مردم نهاد پیگیری می شــود چــون آنها اغلب 

پرونده های کودکان در معرض آسیب را دارند.
شناسایی از روی عنبیه چشم

علیگو با بیان اینکه نمی توانیم کودکان کار 
و خیابان را شناســایی کنیم چون هر روز با یک 
اسم می آیند و از ســوی دیگر اثر انگشت ندارند 
که از این طریق آنها را شناسایی کنیم؛ بنابراین به 
شدت دنبال تشخیص هویت آنها از روی عنبیه 
چشم هستیم تا برای امسال تمام مراکز نگهداری 

کودکان کار و خیابان از جمله مراکز یاسر، بعثت 
و شهدای افسریه را به تجهیزات شناسایی هویت 
از روی عنبیه چشم مجهز کنیم. تشکیل بانک 
اطالعات کودکان کار و خیابان و کودکان متکدی 

در ساماندهی آنان تأثیر بسزایی دارد.
او گفت: برای خرید هر دســتگاه شناسایی 
فرد از روی عنبیه چشــم به ۴۵ میلیون تومان و 
برای برقراری سرور آن به یک صد میلیون تومان 
اعتبار نیاز است و برای انجام کار شناسایی ناگزیر 
هستیم به تعداد ۳۱ مرکز شبانه روزی و ۶۳ مرکز 
روزانه یعنی حدود یک صد دستگاه تأمین کنیم.
پذیرش بیش از سه هزار کودک کار در 

مراکز بهزیستی
رئیس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور یادآور شد: طی ۶ ماهه نخست 
امسال ســه هزار و ۳۵۳ کودک کار و خیابان در 
مراکز نگهداری کودکان کار پذیرش شــدند و 
عالوه بر آن سه هزار و ۷2۸ کودک کار و خیابان 

شناسایی شدند.

وی با اشــاره به پذیرش ۳۸۰ کــودک کار و 
خیابان در طرح ۴۵ روزه ساماندهی کودکان کار و 
خیابان طی خرداد ماه امسال در مرکز یاسر گفت: 
با اجرای این طرح کســی نمی تواند بگوید آمار 

کودکان کار و خیابان کم شده است.
علیگو خاطرنشان کرد: از بین ۳۸۰ کودک 
کار و خیابان پذیرش شــده در مرکز یاســر در 
اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، 
۱۳ کودک باقیمانده اند بــه آن معنا که خانواده 

پیدا نکرده و کسی دنبالش نیامده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد کــودکان کار و 

خیابان، از اتباع بیگانه و افغانســتانی هستند، 
افزود: مرکــز نگهداری کــودکان کار و خیابان 
یاسر، مرکزی موقت اســت. هر از گاهی طرحی 
با عنوان ســاماندهی کودکان کار و خیابان اجرا 
می شود، اتفاقات و حواشی ایجاد می شود، اما باز 

این کودکان در خیابان هستند.
علیگو ادامه داد: کودک چه گناهی دارد که 
روی او زوم شده ایم، چرا به او آسیب روانی وارد 
می کنیم بنابراین طرح ساماندهی کودکان کار و 
خیابان با حفظ جایگاه و شأن کودکی و با رویکرد 

خانواده محور اجرا خواهد شد.
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احتمال تغییر طرح ترافیک 
پایتخت در سال آینده

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از احتمال تغییر در 
طرح ترافیک پایتخت در سال آینده خبر داد. سردار 
حسین رحیمی به ایسنا گفت: جلسات کارشناسی 
ما در رابطه با بحث طرح ترافیک تهران و رفع معایب و 
نواقص و بررسی پیشنهاد ها زیادی که داده ایم شروع 
شده و این جلسات در حال برگزاری است. به گفته او 
یکسری ایرادها درباره این طرح وجود دارد که باید 

برطرف شود.

هر مورد ابتال به کرونا 
اطالع رسانی خواهد شد

وزیــر بهداشــت 
اطمینان داد که هرگونه 
مــورد ابتال بــه کرونا 
بالفاصله و مســتقیم 
به مردم اطالع رسانی 

خواهد شد. سعید نمکی وزیر بهداشت در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: در نامه ای از دکتر جهانگیری 
خواستم تا هرگونه تردد بین کشــور ایران و چین 
تا اطالع ثانوی ممنوع شــود. عصر دیروز جلسه ای 
اضطراری تشکیل شد و با حمایت مستقیم ایشان 
تمام پروازها رفت و برگشــت به چین لغو شــد. تا 
پاسی از شب با روسای دانشگاه ها در حال تماس و  
گفت وگو بودم و در هیچ نقطه از کشور خبری از کرونا 

ویروس نبود.
هرچند ویروس کرونا مرز نمی شناسد؛ اما تمام 
مرزهای کشــور تحت کنترل و نظارت همکارانم 
قرار دارد و شبانه روز در  حال انجام تست های الزم 
هستند. صبح اول وقت هم از معاونانم خبر گرفتم 
و خوشبختانه هنوز هم خبری از ورود این ویروس 

به کشور نیست.

باز هم کیک آلوده
ه  ر ا د ا ئیــس  ر
اطالع رســانی روابط 
عمومــی آمــوزش و 
پرورش استان مازندران 
دربــاره مســمومیت 

دانش آمــوز بابلی با کیک آلــوده توضیحاتی ارائه 
کرد. علیرضا طالبی، رئیس اداره اطالع رسانی روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان به ایلنا گفت: این 
مســئله در آزمون قلم چی رخ داده است و مربوط 
به آموزش و پرورش نمی  شــود. از آنجا که برخی از 
آزمون های قلم چی در مدارس برگزار می شــود، 
شاید این مســئله متوجه مدارس باشد، اما چون 
برگزارکننده قلم چی بوده، آمــوزش و پرورش در 

اینجا نقشی ندارد.

  ماجرای دختر بچه ای که 
مورد حمله سگ ها قرار گرفت

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از پذیرش دختر ۷ ســاله که توســط سگ های 
ولگرد مصدوم شده بود در یکی از مراکز سازمان 
بهزیستی خبر داد. یکشــنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ 
   خارج از محدوده منطقه 2۰ شــهرداری تهران و 
در اراضی کشاورزی و زراعی نزدیک به روستای 
گلحصار »در محــدوده بخشــداری کهریزک 
که سکونتگاهی غیررسمی اســت« دختربچه 
گلفروش توسط ســگ های خیابانی مورد حمله 

قرار گرفت.
الدن ناطقی در گفت وگو با تسنیم، گفت: این 
دختربچه پس از این حادثه و با توجه به جراحات 
بسیار در یکی از بیمارستان های تهران مورد عمل 
جراحی و در نهایت در بخش I.C.U بستری شد.

۵۰۰   هزار جراحی آب مروارید 
در سال

رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی شهید 
 : گفــت بهشــتی 
ســاالنه بــه ازای هر 
یک میلیون نفر به طور 

متوسط ۶ هزار عمل آب مروارید در کشور انجام 
می شــود که حدود ۵۰۰ هزار عمل جراحی در 

سال می شود.
علیرضا زالی گفت: مصرف بیش از حد کورتن، 
آفتاب سوزی و افزایش سالمندی شیوع بیماری 
آب مروارید را در ایران افزایش داده اســت. نبود 
فرهنگ مواجهه مسلح با آفتاب و استفاده مناسب 
از نعمت خدادادی آفتاب و شیوع آفتاب سوزی 
چشم در کشــور، تغییرات اقلیمی، میزان باالی 
تصادفات و حوادث ترافیکی در کشور، روند سریع 
افزایش سالمندی، میزان باال و غیرمنطقی تجویز 
و مصرف کورتن و شیوع باالی دیابت موجب شده 
که با شــیوع باال و روند رو به تزاید آب مروارید در 

کشور مواجه باشیم.

از گوشه و کنار تاکنون ۱۰ هزار قطعه پرنده در تاالب میانکاله تلف شده اند

بوتولیسمهمچنانپرندگانمهاجررامیکشد

خبر

تأیید  واداشتن کودکان محله هرندی به جنگ خروسی

به گفته رئیس سازمان 
محیط زیست تلفات 

پرندگان در میانکاله به 
علت رکود آب و شرایط 

بی هوازی ایجاد شده است. 
چراکه آب تاالب راکد است 
و جریان ورودی ندارد و در 
چند روز اخیر هم بارندگی 

وجود نداشته است، شرایط 
بی هوازی برای باکتری ها و 

سم بوتولیسم ایجاد شد

رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور با اشاره به اینکه ۳۰ 

تیپ از بیماری بوتولیسم در 
جهان شناسایی شده است، 

گفت: نوع بیماری که در 
پرندگان میانکاله مشاهده 
شده از نوع تیپ »سی ام« 
است که قابلیت انتقال از 
پرندگان به انسان را ندارد
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