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واکسن کووبرکت چه زمانی به 
دست مردم می رسد؟

مدیر اجرایی طرح 
واکســن »کووایران 
برکــت«، در ارتبــاط 
با آخریــن روند تولید 
واکســن کووایــران، 

توضیحاتی ارائه داد. به گزارش فارس، ســید رضا 
مظهری گفت: در فاز سوم کارآزمایی بالینی تزریق 
واکسن ُکوو ایران برکت به ۲۰ هزار نفر داوطلب در 
استان های تهران، کرج، مشهد، اصفهان، بوشهر و 
شیراز انجام می شود. مظهری با بیان اینکه تاکنون 
۷۰ هزار نفــر ثبت نام کرده اند، ادامــه داد: مرحله 
غربالگری در تمام استان ها در حال انجام است. مدیر 
اجرایی طرح واکسن ُکوو ایران برکت گفت: فاز تولید 
صنعتی کوو ایران برکت به ۳ بخش تقسیم شــده 
است. در فاز یک ظرفیت تولید واکسن، ۳ میلیون 
دوز تا خرداد ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار می گیرد و 
این ظرفیت در تیرماه به ۷ میلیون و در شهریورماه به 

۲۰ میلیون دوز خواهد رسید.
    

 رئیس سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره درخواست کرد؛

 برقراری بیمه خدمات روان 
در دوران کرونا

رئیس سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره 
گفت: درخواست داریم 
بیمه های پایه و تکمیلی 
خدمات روانشناســی 

طبق برنامه ششم توسعه برقرار شود. به گزارش ایرنا، 
محمد حاتمی بیان کرد: در ۱۸ ماه گذشــته مردم 
در شرایط بحران به ســر برده اند و این امر استرس، 
اضطراب و آمار اختالالت روانی را افزایش داده است. 
او اضافه کرد: در شرایط بحران، مردم به شدت نیازمند 
مشاوره های روانشناسی هستند، این امر می تواند در 
آرام سازی جامعه و ارتقای کیفیت زندگی و همچنین 
پیشگیری از آســیب های اجتماعی و روانی بسیار 
مؤثر باشد و در دوران پساکرونا وضعیت از این هم 

بدتر است.
    

۳۴۴ فوتی جدید کرونا در کشور 
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت از روز دوشنبه 
تا ظهر سه شــنبه، ۳۴۴ بیمار مبتالبه کرونا جان 
خود را از دســت دادند و با این احتســاب مجموع 
جان باختگان بیماری به ۷۳ هزار و ۲۱۹ تن رسید 
و مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۷۳ هزار و 

۲۱۹ نفر رسید.
    

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش 
ارتفاع امواج در تنگه هرمز و دریای خزر

سازمان هواشناسی 
نسبت به افزایش ارتفاع 
موج در تنگــه هرمز تا 
۲.۵ متر و در دریای خزر 
تا سه متر هشدار داد و 

ممنوعیت در شنا را توصیه کرد. به گزارش ایسنا، 
سازمان هواشناســی با صدور هشــدار زردرنگ 
آورده اســت: از اوایل وقت تا اواخر وقت چهارشنبه 
) ۱۵ اردیبهشــت ماه( افزایش ارتفاع موج بین ۱.۵ 
متر تا ۲.۵ متر در شرق تنگه هرمز، شرق هرمزگان 
و غرب سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود. 
در این شرایط جوی احتمال غرق شدن شناگران و 
قایق های کوچک و احتمال آسیب دیدن شناورهای 
ســبک و تورهای ماهیگیری وجود دارد بنابراین 
سازمان هواشناسی نســبت به ممنوعیت در شنا، 
محدودیت تردد قایق های کوچک و شــناورهای 
سبک و سنگین صیادی و رعایت احتیاط در صنایع 

فراساحل توصیه می کند. 
    

کاهش چشمگیر مزاحمت های 
تلفنی اورژانس

بــه گفتــه معاون 
فنی و عملیــات مرکز 
اورژانــس با شــیوع 
ویروس کرونا کاهش 
چشــمگیری نیز در 

تماس هــای مزاحمین به وجود آمــد این کاهش 
بعضاً به کمتر از ۲۰۰ مورد به صورت روزانه رســید. 
به گزارش میزان، سید حسن حسینی زاده گفت:  
مزاحمت های اورژانس در سال ۹۷ حدود ۲۵ درصد 
بوده است که در ســال ۹۸ با اطالع رسانی از طریق 
رســانه ها و انجام اقدامات الزم حــدود ۱۵ درصد 
کاهش یافته و به ۱۰ درصد رســیده است. او ضمن 
بیان این موضوع که این کاهــش و افزایش تقریباً 
با پیک های همه گیری ویروس کرونا همســو بوده 
است، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون حدود ۹ 
درصد تماس ها مربوط به مزاحمین تلفنی بوده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

دیروز روز خوبی برای دوستداران 
محیط زیســت و حامیــان حقوق 
حیوانات نبود. خبرها حکایت از تلف 
شــدن یک رأس گورخر آفریقایی 
یک هفته پــس از انتقال بــه ایران 
داشــت. تصاویر کتک زدن گورخر 
آفریقایی در حالی که پایش شکسته 
و توان راه رفتن ندارد، به روشــنی 
 نشــان دهنده علــت تلف شــدن 

این حیوان زیباست.
اما این اولین بار نیست حیواناتی 
که بــه ایــران منتقل می شــوند 
دوام نمی آورنــد و جان خــود را در 
باغ وحش یا مناطق حفاظت شــده 
از دســت می دهند. همین موضوع 
باعث شــده تا بســیاری از فعاالن 
 به این رونــد نگهــداری حیوانات 

اعتراض کنند. 
مردان خشمگین گورخر 

آفریقایی را کشتند
هنگامی کــه خبر تلف شــدن 
گورخر آفریقایی رسانه ای شد کسی 
از جزئیات مرگ این حیوان اطالعی 
نداشت. اما روز گذشته فیلم تأسف 
باری از مــرگ عجیــب گورخر در 

گمرک ایران منتشر شد. 
پیش از این، رئیس اداره نظارت 
بر امور حیات وحش استان تهران از 
مرگ گورخر نر آفریقایی باغ وحش 
صفادشــت که حدود یــک هفته 
پیش به ایران منتقل شده بود خبر 
داد. محمد کرمی ضمن تأیید خبر 
مرگ گورخر نر آفریقایی باغ وحش 
صفادشــت گفت: هفته گذشته سه 
رأس گورخــر آفریقایی شــامل دو 
ماده و یک نر از کشور هلند به ایران 
منتقل و پس از چند روز نگهداری در 
گمرک، ۱۲ اردیبهشت ماه، به مرکز 
نگهداری حیات وحش صفادشت در 

استان تهران منتقل شدند و گورخر 
نر روز دوشــنبه )۱۳ اردیبهشت( 

تلف شد.
فیلمــی کــه در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده نشان می دهد 
سه رأس گورخر آفریقایی سرگردان 
و هراســان در بین گروهی از مردان 
دستپاچه و وحشت زده، ایستاده اند 
که یکــی از آن ها داخــل جوی آب 
می افتــد و پای چپش می شــکند. 
شدت شکستن استخوان به حدی 
است که پا کاماًل پیچ خورده و حیوان 
بینوا حتی امکان خروج از جوی آب 
را ندارد، با این حــال، یکی از مردان 
خشمگین و عصبی، به شدت به سر 
و گــردن او می کوبد و تــالش دارد 
به زور حیــوان را از داخل جوی آب 

خارج کند.
در توضیح این فیلم عنوان شده 
که گورخر حین انتقــال به خودرو 
ســازمان محیط زیست در گمرک، 
تلف شده است. البته پیش از این در 
آبان سال ۹۷ هم ضمن طرح انتقال 
۱۰ گورخر از توران شاهرود به پارک 
ملی کویر در گرمســار، پنج گورخر 
تلف شدند. ســازمان محیط زیست 
ناآشــنایی کارکنان خود به روش 
انتقال حیوانــات و بی تجربگی آنان 
را عامل مرگ گورهای ایرانی اعالم 

کرد.
بعد از تمامی حاشیه های ایجاد 
شــده در رابطه با مرگ این گورخر، 
روز گذشــته باغ وحش صفاییه در 
صفحه اینســتاگرام خود، در پاسخ 
به معترضان جوابیه ای را منتشــر 
کرد. در این جوابیه آمده اســت که 
بعد از خریــد ســه رأس گورخر از 
کشور بلغارســتان، آن ها در گمرک 
ترکیه تحویل ایران شــده اند و در 
گمرک بازرگان افرادی برای عکس 
گرفتن با گورخرها به سمت ماشین 
هجوم آورده و همین امر باعث شده 
تا حیوان هــا رم کنند و از ماشــین 

خارج شوند. پس از این اتفاق یکی از 
گورخرها در کانال آب افتاده و اتفاق 

مذکور رخ داده است. 
در این جوابیه ادعا شده است که 
پس از این اتفاق با اینکه حیوان نیاز 
به مراقبت داشــته گمرک بازرگان 
گورخرها از ترخیص نکرده اســت. 
آن ها همچنین گفته اند گورخر در 
راه انتقال به باغ وحش تلف شــده و 
الشه آن به باغ وحش صفاییه تحویل 
داده شده اســت. پس از مرگ این 
حیوان پزشک دلیل مرگ را استرس 
بیش از حد و عفونت تشخیص داده 

است.
 مسبوق  به سابقه 
تا دلتان بخواهد!

پیش از این ها هــم »هیرمان« 
شــیر ایرانی که اردیبهشــت ۹۸ از 
باغ وحشی در بریتانیا به ایران منتقل 
شد تا ادامه دهنده نسل شیر ایرانی 
باشد، پس از مدتی کوتاه با مشکالت 
زیادی مواجه شد. وقتی هیرمان را 
آوردند، ۸۰ سال از انقراض شیر های 
ایرانی می گذشــت و قرار بود همراه 
با شــیر ماده ای که از دوبلین ایرلند 
می آمد، نسل شیر آسیایی را زنده نگه 
دارند. ورودش به ایران بدون دردسر 
نبــود و همان موقع هم مســئوالن 
باغ وحش ارم تالش زیــادی برای 
رسیدن به اســتاندارد های اروپایی 
انجــام داده و بعد از ۷ ســال موفق 
شده بودند نظر مســاعد مسئوالن 
۲ باغ وحشــی که هیرمان و شــیر 
ماده ایرانی را نگهداری می کردند، 
جلب کننــد. به این ترتیب هیرمان 
به باغ وحش ارم منتقل شد و منتظر 
ماند تا جفتش، ایلــدا، هم از ایرلند 

برسد. 
با این حــال امــا دوران خوش 
هیرمــان زیاد طول نکشــید و بعد 
از مدتی دچار بیماری شــد. همان 
زمان دامپزشک هیرمان درباره نوع 
بیماری او گفته بود: این شیر دچار 

عفونت شدید تنفسی شده بود و به 
نظر می رسید که بیماری او از چند 
ماه پیش آغاز شده است. از دهان و 
بینی اش چرک و خون می آمد و به 
دلیل حالت خفگی، داشت می مرد. 

تیرماه ۹۹ هم یک قالده بچه شیر 
هم در باغ وحش هویزه کشــته شد. 
در آن زمان گزارشــی از وضعیت نا 
به ســامان این باغ وحش ارائه شد. 
بر اســاس این گزارش، تعدادی از 
پرندگان و حیواناتــی که در فصل 
تابســتان باید در محیط های سرد 
زندگــی کننــد از جملــه عقاب 
صحرایــی، دال ســیاه و خــرس 
قهوه ای، در این باغ وحش در دمای 
باالی ۵۰ درجه و قفس چند متری 
نگهداری می شوند. در همین حال 
کرامت حفاظی، فعال محیط زیست، 
گفت که نگهداری گونه های بومی 
حیوانات مانند گــرگ، روباه، گراز 
و کالغ ابلــق میــان رودان در این 

باغ وحش غیرقانونی است. 
یــن اســت کــه  واقعیــت ا
باغ وحش هــای مــا وضعیت بدی 
دارد و ساختمان های آن ها همگی 
قدیمی و غیراســتاندارد اســت و 

همیــن باعث بروز انــواع بیماری و 
افســردگی حیوانات می شود و به 
صورت روزانه و هفتگــی و ماهیانه 
شــاهد بروز عوارض جدیدتری در 
حیوانات هستیم. بســیاری از ما در 
باغ وحش ها حیواناتــی را دیده ایم 
که بی حال و رمق نشسته اند و توان 
هیچ کاری را ندارند. چهره و وضعیت 
فیزیکی و جسمی شان نشان می دهد 
که اصاًل شــرایط زیســت مناسبی 
نداشته و در سختی به زندگی شان 
ادامــه می دهند. بــرای همین در 
چنین شرایطی شاید بهترین کار این 
باشد که با توجه به وضعیت اسفبار 
باغ وحش های ما، ترتیبی اتخاذ شود 
که امال همه این باغ وحش ها تعطیل 
شــوند و ثانیه، حیوانــات آن ها به 
زیستگاه هایشان در داخل یا خارج 

از کشور برده و رهاسازی شوند. 
روزگار سخت حیوانات منتقل 

شده به ایران
نمونه هــای ذکر شــده اولین و 
آخریــن حیواناتی نیســتند که به 
سرنوشــتی تلخ در باغ وحش های 
ایرانی دچار شده اند. پیش از این هم 
اخبار زیادی مبنی بر حال ناخوش 
حیوانــات در باغ وحش های ایرانی 
منتشر شده بود. آخرین نمونه اش 
مربوط است به ببر ماده ای است که 
آذرماه پارسال در باغ وحش ارم مرد. 
البته علت مرگش بیمــاری نبوده، 
بلکه ببــر نر با شکســتن و تخریب 
حصار مجاور با محــل نگهداری ببر 
مــاده، وارد حریم او شــده و بعد از 
درگیری، دچار صدماتی در قسمت 
نای شــده که درنهایت به خفگی و 

مرگ او انجامیده است.
البته فکر نکنیــد فقط همین دو 
حیوان بودند، در ســابقه باغ وحش 
ارم تهران مرگ قالده های ببر و شیر 
بیشتری هم ثبت شــده است. ۱۰ 
سال پیش یک قالده ببر سیبری به 
این باغ وحش منتقل شده بود که بعد 
از چند روز تلف شد و علتش را ابتال 
به بیماری »مشمشــه« اعالم کرده 
بودند. در نمونــه ای دیگر، ببر هایی 
را که به هوای خنک نیاز داشتند، با 
شیر ها هم قفس کرده بودند و چون 
شیر ها به هوای گرم عادت داشتند، 
تلف شــده بودند. »مــرگ تنها ببر 
بنگال در اثر خفگــی در آب« و »از 
بین بردن دردناک ۱۴قالده شــیر 
به دلیل احتمال ابتال به مشمشــه« 
عنوان خبر های دیگری است که در 
این سال ها منتشــر شده و سؤاالتی 
را درباره چرایــی این اتفاق در ذهن 
خیلی ها ایجاد کرده اســت. آن  هم 
حیوانات نادری که اگر هر جای دنیا 
بودند، در وضعیتی ویژه نگهداری و 
مراقبت می شــدند. اصال چه دلیلی 
دارد وقتی بســتر مناســبی برای 
نگهداری این حیوانات ندارند، روی 

انتقال آن ها به ایران اصرار کنند. 
اصول نگهداری از حیوانات در 

ایران رعایت نمی شود
از ســوی دیگر تلف شدن ۷ توله 

شیر در باغ وحش وکیل آباد مشهد، 
مرگ یک زرافه و یــک قالده ببر در 
باغ  وحش صفادشــت تهران، مرگ 
در مجمــوع حدود ۱۲  پســتاندار 
دریایــی در دلفیناریوم های تهران 
و تبریز، و مرگ یک ماده شــامپانزه 
۱۸ ساله و مادرش »باران«، از جمله 
مواردی بود که در یکی دو سال اخیر 
رسانه ای شــد. با این حال، بسیاری 
از موارد مرگ یا بیمــاری حیوانات 
در این مراکز نیز رسانه ای نمی شود.

انتشــار چنیــن اخبــاری، این 
پرسش را برمی انگیزد که نظارت بر 
این اماکن تا چه حد دقیق و بر اساس 
معیارهــای پذیرفته شــده جهانی 
اســت. با این حال، برخــی فعاالن 
محیط زیست در ایران معتقدند که 
با شــرایط موجود در ایران، اساساً 
ضرورتی برای ادامــه کار این مراکز 
وجود نــدارد و خواســتار تعطیلی 

باغ  وحش ها در ایران هستند.
بر اســاس ضوابــط و معیارهای 
مرتبط با ایجــاد فضاهای نگهداری 
از پستانداران وحشــی که سازمان 
محیط زیســت  ابالغ کرده اســت، 
»فراهم آوردن امکانــات درمانی و 
همچنین تغذیه مناســب و ایجاد 
فضــای کافــی و اســتاندارد« از 
اصول مهمی اســت که با جزئیات 
زیــاد در دســتورالعمل مربوط به 
باغ  وحش های ایران، بــر آن تأکید 

شده است. 
با ایــن حال گفته می شــود ۹۰ 
درصد این اصــول در باغ وحش ها 
رعایت و اجرا نمی شوند و از شواهد 
چنین برمی آید که سازمان حفاظت 
محیط زیســت نظــارت کافــی بر 
عملکرد مراکز نگهداری از حیوانات 
و وضعیت حیوانات نگهداری شده 

در آن ها را ندارد. 
نبود نظارت نه تنها مشــکالت 
بسیاری برای حیات وحش به وجود 
می آورد، بلکه موجب می شــود این 
مشکالت تکرار، و وضعیت نگهداری 
حیوانات بدتر شود. گفته می شود که 
ســازمان محیط زیست به ۸۰ مرکز 
نگهداری حیوانــات در ایران مجوز 
فعالیت داده اســت. در عین حال، 
کمبود نیرو و بودجــه از مهم ترین 
دالیل نبــود نظــارت بــر اماکن 
نگهداری از حیوانات در ایران است. 

گورخر آفریقایی پس از ورود به کشور تلف شد؛

حکایت میزبان شالق به دست و مهمان بینوا

خبر

روز گذشته رئیس سازمان امداد و نجات از 
وقوع سیل در ۷ استان کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی ولیپور با اشاره به 
وقوع سیل در برخی استان های کشور گفت: 
با شروع ســیل و آب گرفتگی از ساعت ۱۲ تا 
۸ روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه در 
استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، کرمان، ســمنان، اصفهــان و یزد 
۱۴۸ نفر گرفتار در سیل با تالش ۹۴ نیروی 

عملیاتی هالل احمر امدادرسانی شدند.
او گفته اســت ۲۷ تیم در ۲۱ عملیات با 
به کارگیری ۲۶ دستگاه خودروی عملیاتی 

و ۱۲ دســتگاه پمپ و لجن کش به آســیب 
دیدگان خدمات امدادی ارائه کرده اند.

سیل اخیر 10 کشته برجای گذاشت
رئیس سازمان امداد و نجات خاطرنشان 
کرد: با تالش امدادگران تاکنون به ۵۴۶ نفر 
امدادرســانی، ۳۷ خودرو رهاسازی، بیش 
از ۱۰۰ نفــر نجات یافتــه و ۴۸ باب منزل از 
آب تخلیه شــدند. ۲۰ خودروی گرفتار در 
آب هم رهاسازی شــد، همچنین ۹ دستگاه 
چادر، ۱۷ تخته پتــو، ۹۶ کیلوگرم نایلون و 
۳۰ قوطی کنســرو میان سیل زدگان توزیع 
شد. ولیپور تصریح کرد: در جریان عملیات 

جســت وجو و نجات توســط امدادگران و 
جمعیت هالل احمر طی شبانه روز گذشته، 
متأســفانه پیکر ۱۰ نفر از مفقودین ناشی از 
سیل در اســتان های یزد، کرمان و خراسان 
جنوبی پیدا شدند و عملیات جست وجو برای 

یک گمشده ی دیگر همچنان ادامه دارد.
 جسد 6 کارمند اداره برق کرمان 

پیدا شد
روز گذشــته مدیرعامــل جمعیــت 
هالل احمر استان کرمان از پیدا شدن جسد 
۶ نیروی اداره برق کرمان در منطقه هرمک 

گلباف خبر داد.
بر اساس گفته های رضا فالح این مفقودین 
از نیروهای اداره برق گلبــاف بودند و برای 

عملیات اتصال برق روســتای هرمک شهر 
گلباف به منطقه سیل زده اعزام شده بودند.

از ساعت 1٢ تا ۸ روز سه شنبه به وقوع پیوست؛

سیالب در 7 استان کشور با 10 فوتی و یک مفقود

هفته گذشته سه رأس 
گورخر آفریقایی شامل 
دو ماده و یک نر از کشور 

هلند به ایران منتقل و 
پس از چند روز نگهداری 
در گمرک، 1٢ اردیبهشت 

ماه، به مرکز نگهداری 
حیات وحش صفادشت در 

استان تهران منتقل شدند؛ 
اما گورخر نر روز دوشنبه 
)1۳اردیبهشت( تلف شد

فیلمی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده 

نشان می دهد سه رأس 
گورخر آفریقایی سرگردان 
و هراسان در بین گروهی از 
مردان ایستاده اند که یکی 

از آن ها داخل جوی آب 
می افتد و یکی از مردان 
خشمگین و عصبی، به 
شدت به سر و گردن او 

می کوبد و تالش دارد به زور 
حیوان را از داخل جوی آب 

خارج کند
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