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مینو محرز: 
ایران دیگر نیازی به واردات 

واکسن کرونا ندارد
عضو ستاد ملی مبارزه با 
کرونا گفت: واکسن برکت 
به زودی به بــازار می آید و 
دیگر به واردات واکسن از 
کشــورهای خارجی نیاز 

نداریم، به گزارش ایسنا، مینو محرز افزود: این واکسن 
به زودی به بازار می آید و ازنظر اثربخشی و مصونیت 

تمام فاکتورهای الزم را دارد.
    

 هشدار درباره کالهبرداری 
در پوشش دریافت فطریه

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هم زمان با 
نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و اعمال مذهبی این 
ایام، مجرمان سایبری با طراحی سایت های جعلی و 
تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و عمدتاً شبکه های 
اجتماعــی و پیام رســان های غیربومــی مترصد 
کاله برداری از هم وطنان بــا عنوان دریافت فطریه و 
سایر نذرها می شوند. به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین 
پاشایی افزود: شیوه و شگرد مجرمان به این شکل است 
که عمدتاً با سوءاستفاده از نام اشخاص و چهره های 
شناخته شــده هنری و یا ورزشــی و یا جعل عنوان 
سازمان ها و نهادهای اجرایی ذی صالح و با استفاده 
از ترفندهای مختلف و استفاده از تصاویر نیازمندان 
و سایر اقدامات فریبنده با اعالم شماره حساب های 

شخصی از متقاضیان کاله برداری می کنند.
    

مرگ دو نفر در سقوط هواپیمای 
فوق سبک در اراک

مدیــرکل مدیریت 
بحران استانداری مرکزی 
از سقوط هواپیمای فوق 
سبک آموزشی در اراک 
تنها یک دقیقــه پس از 

برخاستن خبر داد. به گزارش ایرنا، حمید غیاثی بیان 
کرد: این هواپیمای آموزشی ۲ نفره هنگام برخاستن 
از باند فرودگاه اراک در انتهای باند ســقوط کرد و 
خبرهای اولیه حاکی از آن است که هر دو سرنشین 

آن فوت کردند.
    

نوبت بندی آب در تهران در 
صورت ادامه مصرف بی رویه 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
با بیان این که در شهر تهران هر فرد به طور متوسط 
۲۴۰ لیتر آب در شبانه روز مصرف می کند که این 
رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش تر از حد استاندارد است؛ 
هشدار داد مصرف بی رویه آب در تهران نوبت بندی 
را به دنبــال دارد. به گزارش تســنیم، محمدرضا 
بختیاری افــزود: از ابتدای امســال تاکنون 1۰۴ 
میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. 
سرانه تولید در شهر تهران حدود 3۰۰ لیتر و سرانه 
مصرف ۲۴۰ لیتر است و مابه التفاوت سرانه مصرف 
و تولید در رقم آب به حساب نیامده محاسبه می شود. 
به گفته وی، در حال حاضر 6۰ درصد مردم تهران 
زیرالگوی مصرف، ۲۰ درصد برابر با الگوی مصرف و 
۲۰ درصد باالی الگوی مصرف آب مصرف می کنند.

    
کشته شدن یک کودک در 

تیراندازی نیروی انتظامی
یــک کــودک در 
شــلیک نیروی انتظامی 
در سیستان و بلوچستان 
کشته شــد. این اتفاق به 
دنبــال شــلیک نیروی 

انتظامی به ســمت یک خودرو در منطقه ایرانشهر 
روی داد. به گزارش ایرنا، فرمانده انتظامی شهرستان 
ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان  اظهار کرد: 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد مقارن 
ظهر روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در ایست و بازرسی میدان امام حسین)ع( ایرانشهر 
)خروجی شهرستان بمپور( به یک دستگاه خودروی 
پژو پارس مشکوک شده و با عالئم هشداردهنده به 
راننده خودرو دستور ایست دادند. او افزود: در تعقیب 
و گریز یکی از سرنشینان خودروی پژو پارس با سالح 
کالش اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس کرده 
که در پی تیراندازی های مکرر به ســمت خودروی 
انتظامی، مأموران نیــز در عکس العملی متقابل با 
رعایت قانون به کارگیری سالح اقدام به تیراندازی به 
سمت خودروی مذکور کردند.  او اظهار کرد: با بررسی 
مأموران مشخص شد یک کودک خردسال و یک زن 
میان سال در صندلی عقب خودروی مذکور بوده اند 
که متأسفانه براثر این تیراندازی ها کودک خردسال 
مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد که تالش تیم 
پزشکی برای نجات جان او بی نتیجه مانده و کودک 

در بیمارستان فوت کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند ســالی اســت کــه در ایران 
گروه های ورزشــی آفرود و ســافاری 
بــه صــورت رســمی و غیررســمی 
شــکل گرفته و اعضای ایــن گروه ها 
با شاســی بلندهای خــود بی محابا در 
بهترین و ارزشمندترین مناطق کشور 
ویراژهای مســتانه می دهند؛ طبیعت 
بی نوا را زیر الستیک های پرتوان خود 
منکوب می کنند و بیشترین آسیب را به 

زیست بوم ها وارد می آورند.
»آفرود«، واژه ای انگلیســی است 
که بهترین ترجمه برای آن »بیراهه« 
است. از همین رو به معادل فارسی آفرود، 
بیراهه نورد هم می گویند. یعنی خروج 
از مسیرهای همیشــگی و جاده های 
آسفالته و رانندگی در زمینی که جاده ای 
در آن وجود ندارد. این زمین ها می تواند 
در دل کویر و شن های روان باشد یا وسط 

منابع طبیعی و جنگل های انبوه.
»سافاری« نیز که به »وحش گشت« 
مشهور است شامل، بیابان گردی و دشت 
گردی و نوعی از فعالیت طبیعت گردی 
با وسیله اســت که برای انجام آن اغلب 
از ماشین های دو دیفرانسیل استفاده 

می شود.
این روزها ســافاری و آفرودسواری 
به عنوان یک ورزش شــناخته شده و 
به عقیده بســیاری، گران ترین ورزش 
دنیاســت اما همین ورزش با توجه به 
همه دردسرها و هزینه هایش، این روزها 
تب و تاب شدیدی در بین جوانان ایجاد 

کرده است.
این ماشــین های دو دیفرانســیل 
)آفرود و سافاری( هیچ تفاوتی در میزان 
آسیب رســانی به طبیعت با یکدیگر 
ندارند و در سال های گذشته عده ای در 
قالب تور یا گروه های کوچک مختلف در 
شهرهای متفاوت ایران این ورزش را آغاز 
و ده ها ماشین را دور خود جمع کرده اند 

و افتخارشان رفتن به مکان های بکر و 
تخریب آن است.

 تفریحی به قیمت خانه 
خراب کردن حیوانات

فصل بهار و تابستان بهترین زمان 
برای آفرود است. در همین اطراف تهران 
و مناطق کوهستانی و خوش آب و هوا هم 
جوانان زیادی هستند که آخر هفته ها 
پای ثابت آفرود هستند. اگر پای صحبت 
آن ها نشسته باشید اکثر نمی دانند که 
با تفریحاتشان چه آسیبی به طبیعت 
و محیط زیســت می زنند و در پاســخ 
می گویند که تنها در جاده های خاکی 
رانندگی می کنند و از هیجان آن لذت 
می برند. اما روی دیگر سکه این تفریح 
از بین رفتن طبیعت است؛ طبیعتی که 
برای ترمیم مجدد خود به سال ها زمان 

نیاز دارد.
این ســبک از تفریح در چند سال 
اخیر حسابی باب شــده است اما شاید 
کمتر کســی بداند یک آفرود سواری 
کوچک چه آســیب هایی می تواند به 
محیط زیست برســاند. زمانی که یک 
مسیر به دفعات زیاد محل عبور خودرو 
می شود، خاک آن منطقه فشرده شده 
و منفذهایی که در زیر آن به عنوان النه 
حیوانات قرار دارد؛ تخریب می شــود 
و حیوانــات داخل آن منفذهــا یا فرار 
می کنند و یا می میرنــد. همچنین بر 
اســاس تحقیقی که در سوئیس انجام 
شده به این نتیجه رسیده اند که جانوران 
از جاده فرار می کننــد یعنی حیوانات 
جاده را به عنوان یک منطقه خطرناک 
می شناســند و از آن عبور نمی کنند و 
این موضوع به بچه های آن ها نیز منتقل 
می شود بنابراین تکلیف جاده مشخص 
است اما زمانی که خودرو خارج از جاده 
»آفرود« حرکت می کنــد، حیوانات 
غافلگیر می شــوند و ســبب له شدن 
حیوانات در زیر چرخ این ماشــین ها 
می شــود، زیرا حیوانات نمی دانند که 

قرار است از این مناطق ماشین بگذرد.
این سال ها در کویر هم شاهد رفت 

و آمد ماشــین های غول پیکر هستیم. 
از آنجا که در بیابان آفتاب تند اســت 
حیواناتــی هماننــد مارمولک هــا، 
الک پشت ها، گربه های شنی و... برای 
دور بــودن از آفتاب در زیــر خاک النه 
می ســازند و  آفرود النه  آن ها را خراب 
می کند. یکــی دیگــر از موضوعاتی 
کــه فعالین حــوزه محیط زیســت 
و گردشــگری را تبدیل بــه مخالفین 
سرسخت آفرود کرده این است که این 
نوع از اتومبیلرانی به پوشــش گیاهی 
نیز آســیب می زند. تحقیق شده است 
که هشت هزار جانور به یک بوته بزرگ 
گون وابسته هستند و از سایه و میوه اش 
اســتفاده می کنند یا در آن برای شکار 
کمین می کنند. با این حســاب وقتی 
اتومبیل های آفــرود از روی این بوته 
رد می شــوند مشخص اســت که این 
نوع تفریح می تواند به محیط زیســت 

آسیب بزند.
 رد پای چرخ ماشین ها 

روی تن طبیعت 
شهرهای شمالی ایران یکی از مقاصد 
پرطرفدار گردشگری در ایران هستند. 
آب و هوای دلپذیر و مناطق بکر و سرسبز 
و زیبای شمال ایران باعث شده تا انتخاب 
اول بســیاری از مردم ایران باشــد. در 
همین راستا خروج گردشگری از حالت 
سنتی و در پیش گرفتن نوع مدرن آن 
در این استان ها، پای برخی آفرودهای 
غیراصولــی را که بدون خط مشــی و 
چهارچوب در محیط های بکر جنگلی 
اجرا می شوند باز کرده است و باید زنگ  
خطر را برای طبیعت شــمال ایران به 
شــدت نواخت چرا که این امر عالوه بر 
خساراتی که ذکر شد، به قیمت کاهش 
امنیت منطقه برای حیات وحش، از بین 
رفتن برخی حیوانات و مهاجرت اجباری 

برخی گونه ها تمام شده است.
بر اســاس آمارهای رســمی اداره 
کل میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 
گردشگری مازندران در سال ۹6، 1۸۰ 
دفتر مسافرتی در آنجا فعالیت می کنند 

اما اطالعات دقیق از برگزاری برنامه های 
آفرود در این استان وجود ندارد. حال آن 
که برنامه گردشــگری در این استان با 
استفاده از همان داشته های طبیعی و بکر 
و رعایت مسائل زیست محیطی می تواند 
تجربه های لذت بخشی را برای مسافران 
و گردشگران در اســتان فراهم کند اما 
برنامه های تفریحی مســافران بدون 
لحاظ کردن معیارهای زیست محیطی، 
فقط برجا گذاشــتن زخم ردپای چرخ 
خودروها بر پیکــره طبیعت مازندران 

است.
حال ســایر مناطق بکــر طبیعت 

ایران نیز چنین  اســت؛ پارک ملی الر 
در استان تهران، بارها زیر الستیک های 
خودروهای شاســی بلندی کــه وارد 
محدوده پارک شده و از درون رودخانه 
و علفزارها عبور کرده اند، تخریب شده 

است.
همچنیــن خودروهــای آفرود، 
عاملی مهم در تخریب بوستان جنگلی 
سوهانک واقع در شمال شرقی تهران 
شده اند. ســرهنگ جلیل انزابی زاده، 
فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان تهران اعالم کرده 
اســت: از آنجایــی که ایــن خودروها 
می توانند مســیرهای ناهموار به ویژه 
مسیرهای جنگلی، مرتعی و بیابانی را 
طی کنند، در اثر این ترددها پوشش های 
منطقه از جمله بوته هــا، درختچه ها و 
انواع گیاهان مورد تخریب قرار گرفته اند.

در پی عبور ایــن خودروها خاک به 
شــدت کوبیده و دچار فرسایش شده 
و رشــد گیاهان نیز از بین رفته، امنیت 
حیات وحش منطقه بــه خطر افتاده و 
ریسک سیل خیزی افزایش یافته است . 

از جنگل های سوهانک تا لواسان 
رو به نابودی است

از بوستان جنگلی سوهانک صحبت 
به میان آمــد. همین اواخر بر اســاس 
گزارش های شورایاری محله سوهانک 
اخیراً تردد ماشــین های شاسی بلند و 
آفرود از مبــادی ورودی پارک جنگلی 
سوهانک گســترش یافته است. این 
مســئله عالوه بر ایجاد مزاحمت برای 
شهروندان آن منطقه، خسارات بسیار 
جدی هم به پارک جنگلی سوهانک و هم 
ارتفاعات شمال شرق تهران وارد می کند. 
این در حالی است که سرمایه گذاری قابل 
توجهی در جنگل کاری در این منطقه 
انجام شده و انجام چنین اقدامات مخربی 
در ارتفاعات تهران اصاًل مجاز نیســت. 
در همین رابطه روز گذشته سید آرش 
حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط  
زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران گفت: در سال ۹6، با این موضوع 
برخورد شد و چندین دستگاه اتومبیل 
توقیف شدند اما متأسفانه سه ورودی 
در این پارک وجود دارد که الزم اســت 
شهرداری اقدامات حفاظتی و کنترلی 
را در رابطه با این ورودی ها انجام دهد. 
این اتفاق در منطقه لواســان تهران و 
نزدیکی های سد لتیان هم در حال رخ 
دادن است. ماشین های آفرود که برخی 

از آن ها برای ساکنین منطقه است هر روز 
در جنگل ها دیده می شوند و در روزهای 
تعطیل به ویژه جمعه ها با حجم زیادی از 
آفرود سواران مواجه خواهید شد. آن ها 
بدون مزاحمت در جنگل ها و اطراف سد 
رانندگی می کنند و هیچ کسی نیست 
که کوچک ترین تذکری به آن ها بدهد. 

یاد بگیریم مسئوالنه 
طبیعت گردی کنیم

این در حالی است که عرصه های 
منابع طبیعی، سرمایه های ارزشمند 
ملی و از نیازهای اساســی و بی بدیل 
نسل حاضر و آینده هستند و با توجه به 
اهمیت باالی این عرصه ها، صیانت، 
حراست و مراقبت از این منابع وظیفه 
همگانی اســت و ورود بــه طبیعت 
بایستی به دور از آســیب رساندن به 

آن انجام شود.
طبیعت گردی باید مسئوالنه صورت 
گیرد کــه هم فعالیت هــای تفریحی 
گردشگری انجام شود و هم آسیبی به 
عرصه های طبیعی وارد نشود که برای 
این موضوع بایســتی تدبیری اندیشه 
شــود که یکی از راه حل های مناسب، 
پیشنهاد تشــکیل کمیته ساماندهی 

آفرودسواران است.
البته به استناد اصل پنجاهم قانون 
اساســی و مــاده ۹ قانــون حفاظت و 
بهسازی محیط زیســت مصوب سال 
13۵3 هر عملی  کــه  موجب آلودگی  
محیط  زیست  شود، ممنوع  است. با اتکا 
به این قانون، فعالیت آفرود در مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست 
قابلیت اجرا ندارند و می بایست در خارج 
از مناطق چهارگانه، به صورت هدفمند، 
قانونمنــد و در مکان هایــی  که برای 
طبیعت و حیات وحش آســیب جدی 

ندارد برگزار شوند. 
دســتگاه های متولی نیز الزم است 
پیست های مشخصی را برای برگزاری 
مسابقات آفرود در یک مکان مشخص 
در نظر بگیرند تا عالوه بر متمرکز نمودن 
تأثیــرات منفی این گونــه فعالیت ها 
در یک مکان خــاص و مدیریت بهینه 
پیامدهــای آن، در بهره بــری مالی از 
این نوع فعالیت های تفرجی نیز نقش 

داشته باشند.

تفریحی الکچری که فغان فعاالن محیط زیست را به آسمان برده است؛

طبیعت، منکوبِ شاسی بلندهای آفرود و سافاری

خبر

مدتی پیش خبرهای خودکشی رزیدنت های پزشکی در 
فضای مجازی منتشر شــد. پس از اعالم این خبرها شایعات 
بسیاری شنیده شد؛ از استفاده از مواد مخدر توسط رزیدنت ها و 
اوردوز کردنشان تا افسردگی و خودکشی بر اثر نبود شغل ثابت 
و عدم استخدام آن ها در بیمارستان ها. همان زمان انتشار خبر 
مسئولین بارها گفتند در این رابطه نظر نمی دهند تا تحقیقات 
پزشکی قانونی درمورد علت مرگ رزیدنت ها مشخص شود. با 
اینکه هنوز در مورد مرگ های مشــکوک آن ها گزارشی داده 
نشده است؛ اما پژوهشگران با انجام مطالعه ای مقطعی به نتایج  

ناراحت کننده ای رسیده اند.

 ۲۳ درصد رزیدنت ها افسردگی شدید 
تا بسیار شدید دارند

پزشکی یک شغل استرس زا اســت و مطالعات متعددی 
نشــان داده اســت که کاهش عملکرد بالینــی، اختالل در 
تصمیم گیری، اضطراب، افسردگی، سوء مصرف الکل و مواد، 
خودکشــی و ... با استرس مرتبط هســتند. بنابراین بررسی 
ارتباط بین افسردگی، اضطراب و استرس در بین کادر پزشکی، 

ضروری است.
با توجه به این موضوع پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با انجام مطالعه ای میزان استرس، اضطراب و افسردگی 
را در بین رزیدنت ها یا دستیاران پزشــکی مورد بررسی قرار 
دادند. برای انجام این مطالعه مقطعی 1۵۲ رزیدنت یا دستیار 
رشته های پزشــکی داخلی، جراحی عمومی، اطفال و زنان و 

زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با استفاده از پرسش نامه 
ارزیابی شدند.

بررسی های این مطالعه حاکی از آن بود که ۲3 درصد از 
دستیاران پزشکی دارای افسردگی شــدید تا بسیار شدید 
بودند. حدود ۲۵ درصد از افراد اضطراب شــدید تا بســیار 
شدید و نزدیک به 3۴ درصد از آن ها استرس شدید تا بسیار 

شدید داشتند.
 عواملی که باعث شیوع افسردگی 

در رزیدنت ها می شود
یافته های این مطالعه در برخی مــوارد با یافته های دیگر 
مطالعات متفاوت بود. بــه گفته پژوهشــگران این مطالعه؛ 
بدیهی اســت که نتایج مطالعات گاهی تفاوت های عمده ای 
دارند و به نظر می رسد که این تفاوت ها با متغیرهای مستقل 

معمول، مانند سن، جنس، رشــته تخصص و... قابل توضیح 
نیســتند و ممکن اســت عوامل دیگری ماننــد تفاوت های 
فرهنگی، رابطــه معمول دکتر و بیمــار در آن فرهنگ، نظام 
مالی و درآمد رزیدنت ها و دیگر عوامل محیطی مؤثر بر شیوع 
 افسردگی، اضطراب، و استرس در این موضوع دخیل باشند. 
بررسی های این مطالعه حاکی از آن است که شیوع افسردگی، 
اضطراب و استرس در بین رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی 

تهران بیشتر از برخی کشورها و دانشگاه های دیگر است.
محققان این مطالعه می گویند که این موضوع می تواند به 

دلیل فشار کاری بیشتر در بیمارستان های آموزشی ما باشد.
بر همین اساس پژوهشــگران این مطالعه معتقدند که با 
توجه به اهمیت این موضوع، بررسی های بیشتری با رویکرد 

مداخله ای برای مدیریت استرس باید انجام گیرد.

یافته های یک تحقیق همسو با خودکشی های اخیر؛

رزیدنت های تهران دچار استرس و افسردگی شدید هستند

بر اساس گزارش های 
شورایاری محله سوهانک 

اخیراً تردد ماشین های 
شاسی بلند و آفرود از 
مبادی ورودی پارک 

جنگلی سوهانک گسترش 
یافته است. این مسئله 

عالوه بر ایجاد مزاحمت 
برای شهروندان آن منطقه، 

خسارات بسیار جدی هم 
به پارک جنگلی سوهانک 
و هم ارتفاعات شمال شرق 

تهران وارد کرده است

شاید کمتر کسی بداند 
یک آفرود سواری کوچک 
چه آسیب هایی می تواند 
به محیط زیست برساند. 

زمانی که یک مسیر 
به دفعات زیاد محل عبور 

خودرو می شود، خاک 
آن منطقه فشرده شده و 

منفذهایی که در زیر آن به 
عنوان النه حیوانات قرار 

دارد؛ تخریب می شود 
و حیوانات داخل آن 

منفذها یا فرار می کنند و یا 
می میرند
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