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اعزام تکاوران ارتش برای مهار 
آتش در جنگل های توسکستان

مدیــر کل دفتــر 
ن  بحــرا مدیریــت 
استانداری گلستان از 
عملیات تکاوران ارتش 
برای مهار آتش جنگل 

توسکســتان گرگان خبر داد. رضا قادری ترکیب 
هر یک از گروه های اعزامی را ۱۴ نفر متشکل از قرق 
بانان، محیط بانان، جنگل بانان، نیروهای امدادی، 
کوهنورد و تکاور ارتش اعالم کرد و گفت: به دلیل 
شرایط جوی و مه آلودگی، امکان پرواز بالگرد وجود 
ندارد و نیروها به صورت پیاده راهی کانون های آتش 
می شوند. آتش سوزی در این جنگل ها از هفت روز 
پیش آغاز شده است. در این مدت گونه های علف 
کف جنگل و بوته های نیمه چوبی و تعدادی تنه های 

درختان جنگلی در آتش سوخته اند.
    

دخل و تصرف در  اثر نادر ابراهیمی 
در کتاب فارسی پایه هفتم

این روز ها تصویری 
از دو صفحه متفاوت از 
کتاب درســی فارسی 
پایه هفتــم، دوره اول 
متوسطه در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده که در متن اصلی داستانی از 
»نادر ابراهیمی«، نویسنده سرشناس معاصر ایرانی، 
دست برده شده است. در بخشی از این متن »قلبم 
را می بخشــم به همه آنهایی که جنگیدند و...«، به 
»قلبم را می بخشم به همه آنهایی که به  خاطر اسالم 
جنگیدند و...« تغییر کرده است. این تغییر عالوه بر 
واکنش های بسیار در شبکه  های اجتماعی، اعتراض 

همسر این نویسنده را هم در پی داشته است.
    

مهاجرت پرندگان به تاالب شادگان 
آغاز شد

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شادگان 
گفت: مهاجرت پرندگان 
آبــزی و کنارآبــزی از 
مناطــق سردســیر به 

تاالب  بین المللی شادگان آغاز شد. رحیم مجدمی 
در گفت وگو بــا ایرنا از آغاز طرح تشــدید برخورد با 
شــکارچیان غیرمجاز در تاالب شادگان همزمان با 

ورود گونه های مختلف پرندگان به تاالب اشاره کرد.
    

 نیاز تهران به 200 شتاب نگار 
و حسگر زلزله

ن  ا تهر ر ا د شــهر
اعالم کرد که تهران به 
200دستگاه شتاب نگار 
و حس گر زلزله نیاز دارد.  
پیروز حناچی، درباره 

استفاده از اطالعات ســامانه های هشداری برای 
اطالع رسانی به مردم گفت: این سامانه ها فعال است 
و در ماجرای احتمال سیل دو سال پیش در تهران، 
به افرادی که در محدوده شــمالی تهــران بودند، 
پیامک های هشــداری و اعالم آمادگی ارسال شد.  
حناچی در مورد احتمال پیش بینی زلزله نیز گفت: 
در مورد زلزله ادعا زیاد است اما چیز اثبات شده ای که 
تشــخیص دهد زلزله چه زمانی رخ می دهد وجود 
ندارد. البته با مکانیزمی که در تهران با اســتفاده از 
26 شتاب نگار و سنسور فعال شده است، می توان 
چند ثانیه زودتر رسیدن زلزله به تهران را پیش بینی 
کرد و هشدار داد، که این موضوع در مواردی مانند 
ایستگاه های آتش نشانی، خطوط انتقال سوخت، 
بیمارستان ها و به خصوص اتاق های عمل و بخش 
مراقبت های ویژه، شبکه گازرسانی و ... و همچنین 
اطالع رسانی به شهروندان برای رفتن به نقاط امن 

خانه موثر است. 
    

دستگیری جاعل عناوین پزشکی
پلیــس  ئیــس  ر
فتا تهــران بــزرگ از 
دستگیری فردی خبر 
داد که با جعل عناوین 
پزشکی و سوءاستفاده 

از احساسات شــاکی اقدام به تهدید و اخاذی کرده 
بود. ســرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح 
این خبر گفت: طی روزهای گذشته خانمی ساکن 
تهران به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت با شخصی 
ناشــناس در فضای مجازی که خود را روانشناس 
معرفی کرده آشنا شــده و متهم با تهدید به انتشار 
تصاویر خصوصی اش، تاکنون بیش از یک میلیارد 
و ۵00میلیون ریال وجه نقد از قربانی اخاذی کرده 
اســت. این فرد پس از دستگیری گفت که با جعل 
کردن عنوان پزشک و متخصص با کاربران فضای 

مجازی برای کالهبرداری ارتباط می گرفته است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

از زمانی که یک شکارچی اسپانیایی 
عکســی از خود در کنار الشه پلنگ در 
حال انقراض ایرانی منتشر کرد، چندین 
سال می گذرد. عکســی که باعث شد 
صدای اعتراض فعاالن محیط   زیست 
چنان باال رود که سازمان محیط   زیست 
اعطای مجوز شکار را برای پنج سال به 
حالت تعلیق درآورد. در آن زمان احمد 
نبوی، مدیــرکل وقت دفتر بازرســی 
سازمان محیط   زیســت گفته بود که 
»شکار این  گونه در حال انقراض، در واقع 
تخلف یک شــرکت تورگردان داخلی 

بوده است«. 
اما اظهارات اخیر رئیس ســازمان 
حفاظت محیط   زیست مبنی بر اینکه 
»هر ســال تعدادی مجوز شکار برای 
شــکارچیان داخلــی و خارجی صادر 
می شود و حیوانات نر که باالی ۹ سال 
عمر دارند، می توانند شــکار شــوند« 
نگرانی هــا را در بین فعــاالن محیط 
  زیست دامن زد. عیسی کالنتری گفت: 
»تعــدادی از شــکارچیان متقاضی، 
خارجی هســتند و در مقابل هر رأس 
حیوان حــدود 20 دالر می پردازند و 
محیط بانان ما به آن ها می گویند که حق 
دارند چه حیوانی را شکار کنند«. اما این 
توضیحات کافی نبود و برخی از فعاالن 
حیات وحش در ایران به این نکته اشاره 
کردند که  نه تنها حذف گونه های پیر به 
اکوسیستم آسیب وارد می کند که چه 
تضمینی وجود دارد؛ شکارچی حتما 

حیوان پیر را شکار کند؟
 نبود آمار از جمعیت 

حیوانات وحشی
در حالی که سازمان حفاظت محیط 

  زیست در نیمه اول سال گذشته مجوزی 
برای شکار چارپایان صادر نکرده بود، در 
ماه های پایانی سال، مجوز کشتار ۱۵۱ 
قوچ، ۱2۴ کل، 22 آهو و ۱۵0 گراز را در 
مناطق آزاد و چهارگانه محیط   زیست 
صادر کرد که بخش عمــده آن، پروانه 
شــکار ویژه بود. یعنی مجوز شکار در 
مناطق چهارگانه محیط   زیست از جمله 

پناهگاه های حیات وحش.
این مجوزها اما به دلیل تقارن با شیوع 
کرونا در دنیا بالاستفاده ماند یا با قیمتی 
کمتر نصیب شــکارچیان داخلی شد. 
متخصصان حوزه حیات وحش، صدور 
هرگونه مجوز شــکار را مستلزم اعالم 
برآورد جمعیت گونه در زیســتگاه ها 
دانسته اند و این در حالی است که سازمان 
حفاظت محیط   زیســت در ارائه آمار 
جمعیت حیات وحش هیچ گاه موفق 

نبوده و آمار دقیقی را ارائه نکرده است.
  شکار منافی 

حفظ  محیط   زیست نیست
با اینکه گروهــی از حامیان محیط 
  زیست می گویند که شــکار می تواند 
بــه گونه هــای حیوانــی لطمــات 
جبران ناپذیری بزند؛ برخی نظر دیگری 
دارند.  هوشــنگ ضیایی فعال محیط 
  زیست در حوزه شــکار می گوید: »در 
ســال های ۹۵،۹۴ و ۹6 در خصــوص 
تعداد پرندگان و چهارپایان در مناطق 
مختلف کشور آمارگیری صورت گرفت 
و مجوزهای داده شده نیز می توانست 
در پی افزایش تعــداد گونه هایی از این 
حیوانات باشد، چراکه معموالً به منظور 
تعادل بخشی حیات وحش، دور از منطق 
نیست که مجوزهایی درخصوص شکار 
برخی از گونه ها که جمعیت آن ها زیاد 
شده داده شــود؛ اما در مجوزها کاماًل 
مشخص می شود این شکار مجوز مربوط 
به چه منطقه ای از کشور، چه گونه ای و 

چه تعدادی است و اگر فردی خالف این 
مجوز اقدام به شکار کند باید با او برخورد 

قانونی صورت گیرد«.
او می گوید: »درست است که اخباری 
درخصوص شــکار گونه هایی خاصی 
از چهارپایان و پرندگان در کشورهای 
توســعه نیافته ای مثل افغانســتان و 
پاکســتان یا ایران به گوش می رســد 
و این تصور ایجاد می شــود که شــکار 
در کشــورهای توســعه یافته متوقف 
 شده اســت، اما سنت شــکار حتی در 
کشورهای توسعه یافته نیز ادامه دارد. 
سال گذشــته بیش از 800 هزار رأس 
از شوکا )گوزن کوچک( در آلمان شکار 
شــد یا در ایاالت متحده سالی 2 و نیم 
میلیون اردک وحشی شکار می شود. 
در این میان شکار مارال در ترکیه هنوز 
رواج دارد؛ اما این شکارها تحت مجوز با 

نظارت دقیق انجام می شود«.
شکار به همه گونه های حیوانی 

لطمه می زند
هرچند برخی معتقدند شکار تحت 
نظارت دقیــق زیان بخش نیســت و 
آنطور که رئیس سازمان محیط   زیست 
گفته مجوزهای روتین هر ســاله هم 
مشــمول حیوانات پیر می شود؛ اصغر 
عبدلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 
می گویــد: »شــکارچیان عالقه ای به 
حیوان مریض و ضعیف ندارند و به  سراغ 
نرهای قوی و سرحال می روند که حذف 
این نرها به هیچ عنوان به رشــد بیشتر 
جمعیت کمک نمی کند. دیگر آنچه از 
نظرها مغفول مانده، اقدام حیرت انگیز 
تورگردانان است. آنان تصور می کنند، 
حیواناتی را که زنجیره ای از چرخه حیات 
هستند، باید بی رحمانه، آماج گلوله های 
بی امان قرارداد و به این ترتیب از شکار 
گونه هــای کمیــاب، به منظور جذب 

گردشگران آن ور آبی بهره می برند«.
محمدعلی یکتا نیک، کارشناسان 
و فعاالن حیات وحــش نیز می گوید: 
»به هنــگام تیرانــدازی در منطقه، 
گلوله ها فقط به سمت گله نرهای پیر 
نمی رود و اکوسیستم نیز فقط متشکل 
از قوچ، کل و آهو نیست. در این شرایط 
جمعیت هــای مولد شــامل جانوران 
ماده ای کــه باردار یا در آســتانه وضع 
حمل یا شیرده هستند، آسیب جدی 
می بینند. بارها دیده شــده که صدای 

تیراندازی موجب سقط یا ترک نوزاد 
شده است. چگونه این مسائل 

محرز که همه، حتی اکثریت 
عوام به آن واقف هستند در 

مطالعات کارشناسان 

بخش محیط طبیعی سازمان حفاظت 
محیط   زیست دیده نشده است؟ قطعا 
به یک دلیل، نگاه اقتصادی صرف. با این 
ادعاست که می خواهیم هزینه شکار 
فروشی را صرف حفاظت از همان حیات 
وحش کنیم؛ اما بایــد بهای گزافش را 

طبیعت بپردازد«.
ضعف نظارت

در این میان برخی معتقدند شرایط 
به گونه ای نیســت که بتوان از نظارت 
بر مناطــق حفاظت شــده مطمئن 
بــود، چراکه حجــم مناطق حفاظت 
شده در کشور بسیار بیش از نیروهای 
محیط  بانی است که وظیفه نظارت بر 

آن را به عهده دارند.
بر اساس آخرین آمار در حال حاضر 
بین ۱0 تا ۱۱ درصد از مســاحت یک 
میلیون و 6۴8 هزار کیلومتر کشور جزو 
مناطق حفاظت شده نام گرفته است. 
این در حالی است که هر ۱7 هزار هکتار 
از این مناطق زیر نظر یک محیط بان با 
حداقل امکانات اداره می شــود. این در 
حالی است که در آمریکا هر هزار هکتار 
زیر نظر یک رنجر بــا تجهیزات کامل 

محیط بانی قرار دارد.
در چنین شرایطی است که همچون 
پنج سال پیش می توان انتظار داشت 
مجوزهای داخلی با قیمت های گزاف 
چند صد میلیونی به فروش برســد و 
برخالف مجوز افراد گونه های نادر در 

حال انقراضی را در کشور شکار کنند.
 درآمد حاصل از فروش مجوز 

چه می شود؟
در این میان برخی از فعاالن محیط 
  زیست معتقدند درآمد حاصل از صدور 
مجوزهای شــکار باید صرف محیط 
  زیست و تکثیر و ازدیاد گونه های نادر 
در مناطق شود. اتفاقی که در حال حاضر 
رخ نمی دهد. البته مســئوالن محیط  
زیست مدعی هســتند که تمهیدی 
دیده شده است که پول مجوز شکار به 
محیط   زیست همان منطقه اختصاص 

پیدا کند.
در حالی که اعطای مجوز شکار به 
شکارچیان خارجی قیمت باالیی دارد، 
مجوزهای داخلی ارزان هســتند و به 

همین دلیل مجوزهای داخلی 

هزینه های ســازمان محیط   زیســت 
با هفت هــزار نفر کارکنــان را تأمین 
نمی کند. این در حالی است  که یکی از 
برنامه های سازمان محیط   زیست این 
بود که ۴0 درصد مخارج خود را از طریق 
صدور مجوزهای شــکار تأمین کند و 
این امر با صدور مجوز به شــکارچیان 
خارجی راحت تر محقق می شود. گرچه 
برخی کارشناســان نه چندان مخالف 
شکار معتقدند این امر نیازمند تشدید 

نظارت ها بر محیط   زیست کشور است.
 سود شکارفروشی 

در جیب دالالن
مجوزهای شــکار هرچنــد برای 
درآمدزایی هم باشــد، اما باز هم سهم 
ســازمان حفاظت از محیط   زیســت 
پول اندکی اســت و ســود اصلی این 
شکارفروشــی و نابود کــردن محیط 
  زیســت به جیــب دالالن مــی رود. 
روزنامه رسالت در گزارشی ادعا کرده 
ســازمان حفاظت محیط   زیست با هر 
پروانه ای که بــرای اتباع خارجی صادر 
می کند، سه هزار و ۵00 تا پنج هزار دالر 
دریافتی دارد و کنار می رود؛ اما داللی که 
توریست شکار می آورد، در بارسلونای 
اسپانیا همین پروانه ها را در مزایده بین 
۱8هزار تا 2۴هزار یورو می فروشــد و 
همان جا پولش را می گیــرد و در کنار 
سود سرشــار تور ایرانگردی از فروش 
مجوز شکار هم ســود کالنی به جیب 
می زند و در واقع یعنی ســود هنگفت 
و اصلی این شکارفروشــی برای دالل و 
همدستان او در پشت پرده است و جدای 
از مباحث رونق گردشگری آن چه نصیب 
کشــورمان می شــود محیط   زیستی 
است که روز به روز به نابودی و انقراض 

گونه های نادر نزدیک می شود.

فعاالن محیط   زیست نگران صدور مجوز های شکار هستند

بهای سنگین نگاه اقتصادی به حیات وحش

خبر

بیش از یک هفته اســت که شــمار روزانه 
جانباختــگان به نقــل از منابع رســمی باالی 
۴00نفر اســت و این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان بهداشــتی، معتقدند اغلب این 

جانباختگان ساکنان تهران هستند.
علیرضا زالی، فرمانده ســتاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران می گوید: تهران در وضعیت 
خطرناکی قرار دارد و اگر شرایط به همین صورت 
ادامه پیدا کند، با نارسانایی های درمانی زیادی 

رو به رو خواهیم شد. 
دیروز ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: تاکنون 67۳ هزار و 2۵0 
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال 
شده و با فوت ۴2۳ نفر از بیماران مبتال به کرونا 
در 2۴ ساعت اخیر، تعداد جان باختگان کرونا در 

کشور به ۳7 هزار و 8۳2 نفر رسیده است.
سیما سادات الری روز شنبه درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت 

ناشی از ابتال به کووید ۱۹ در کشور بیان کرد: از ۱6 
تا ۱7 آبان ۱۳۹۹ ۹ هزار و ۴۵0 بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار 

و 70 نفر از آنها بستری شدند.
 میانگین باالی بستری 

و فوت به علت کرونا
سخنگوی وزارت بهداشت  همچنین گفت: 
نمودار موارد ابتال و بستری روزانه به علت کرونا در 
کشور همچنان رو به صعود بوده و در حال حاضر 
به باالترین میزان خود از زمان شــیوع بیماری 
رسیده است. به طوری که میانگین بروز هفتگی 
موارد مثبت بستری در هفته گذشته حدود 2۳ 
نفر به ازای هر ۱00 هزار نفر جمعیت گزارش شده 
که متاسفانه شاهد افزایش نسبی این شاخص 

نسبت به هفته قبل از آن هستیم.
الری گفت: بیشترین میزان بروز موارد مثبت 
بستری در هفته گذشته به ترتیب در استان های 
یزد، سمنان، خراســان جنوبی و ایالم گزارش 

شده که میانگین بروز در اســتان های یاد شده 
با اختالف قابل توجه، باالتر از میانگین کشوری 
قرار دارد. همچنین میانگین بروز هفتگی موارد 
مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشور 
در هفته گذشــته حدود ۳6 نفر به ازای هر یک 
میلیون نفر جمعیت گزارش شده که بیشترین 
میزان بروز مربوط به اســتان های یزد، خراسان 

جنوبی و آذربایجان غربی است.
مصوبات جدید ضدکرونا اعالم شد

همچنین دیروزسخنگوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا از اعمال محدودیت یک ماهه فعالیت برای 
مشاغل )غیر از رده های شــغلی شماره یک( از 
ساعت ۱8 هر روز و از 20 آبان ماه خبر داد. علیرضا 
رئیسی گفت: مراکز ضروری شــامل رده های 
شغلی شــماره یک هستند که شــامل مراکز 
درمانی، داروخانه ها، امداد و نجات، آتش نشانی، 
آمبوالنس ها و سرویس های ارایه دهنده خدمات 
عمومی به مردم مانند آب و برق و تلفن و مراکز 
ارایه دهنده مواد غذایی مانند سوپرمارکت ها و 
فروشگاه های زنجیره ای می توانند فعالیت داشته 

باشند. بقیه مشاغل )مشاغل رده های 2، ۳ و ۴( از 
ساعت ۱8 تعطیل خواهند بود تا روز بعد.

 ۱۸هزار خودرو ۵۰۰ هزار تومان 
جریمه شدند

در روزهای گذشته نیز که مقررات منع عبور 
مرور بین اســتانی برای کنتــرل کرونا اجرایی 
شــد، رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک 
پلیس راهور از اعمال قانــون ۵00 هزار تومانی 
حدود ۱8 هزار خودرو در طرح محدودیت تردد 

کشور خبر داد.
سرهنگ احمد شــیرانی، گفت: همکاران 
بنده در نقاط اجرای طرح، تفکیک پالک را انجام 
می دادند و به همین ترتیــب، پالک های بومی 
اجازه خروج از استان و پالک های غیربومی نیز 
اجازه ورود را به 2۵ استان نداشتند. اما برخی از 
رانندگان اصرار داشــتند که با اعمال جریمه به 
حرکت خود ادامه دهند، اما این رانندگان نیز به 
مبدأ خود بازگردانده شدند و بسیاری از رانندگان 
نیز به تذکرات پلیس توجه داشــتند. به گفته او  
اینگونه نبود که راننــده ای بتواند با قبول اعمال 
قانون ۵00 هزار تومانی توســط پلیس به تردد 

خود ادامه دهد.  

بیشتر جان باختگان کرونا تهرانی هستند

تهران در وضعیت خطرناکی است

برخی کارشناسان معتقدند 
وقتی برای شکار اما و اگر 

تعیین می شود، باید از 
نظارت بر مناطق حفاظت 

شده مطمئن بود؛ اما حجم 
مناطق حفاظت شده 

در کشور بسیار بیش از 
نیروهای محیط  بانی است

در حالی رئیس سازمان 
محیط زیست می گوید 

که هر سال تعدادی مجوز 
شکار برای شکارچیان 
داخلی و خارجی برای 

شکار حیوانات نر باالی 
۹ سال صادر می شود 

که مشخص نیست چه 
تضمینی وجود دارد 

شکارچی حتما حیوان پیر 
را شکار کند؟
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