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هشدار وزارت بهداشت درمورد 
افزایش تولدهای تقویمی

معاون درمان وزارت 
بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی در 
ابالغــی بــه معاونین 
درمان دانشــگاه های 

علوم پزشکی سراسر کشور، نسبت به افزایش انجام 
تولدهای تقویمی به روش سزارین طی چند سال 
گذشته هشدار داد. قاسم جان بابایی گفت: دستکاری 
یا تولد زودهنگام یا دیرتر از زمان اصلی، ضمن تحمیل 
هزینه اضافی به خانواده ها و سیستم درمان، باعث 
ایجاد عوارض جســمانی و به خطر افتادن سالمت 
مادر و نوزاد می شــود. وی همچنین در این ابالغیه 
خواستار بررسی عملکرد بیمارستانها و پزشکان در 
سزارین های تقویمی ۹۹/۹/۹ شده و تصریح کرده 
است: با بیمارستانها و پزشکان دارای سابقه آمار باالی 

سزارین مدیریت نشده، برخورد خواهد شد.
    

آغاز سرشماری زمستانه 
حیات وحش استان تهران

رئیــس اداره نظارت 
بــر امور حیــات وحش 
اســتان تهران با اشاره به 
آغاز سرشماری زمستانه 
حیــات وحش اســتان 

تهران گفت: سرشماری زمســتانه در استان تهران 
معموال در فصل پاییز و با آغاز آذر ماه شروع می شود 
و زمان آن در مناطق مختلف به دلیل شــرایط آب و 
هوایی متفاوت متغیر است. این سرشماری معموال 
دو ماه طول می کشد و طی ماه های آذر و دی صورت 
می گیرد. محمد کرمی گفت: چهار گونه از علفخواران 
بزرگ جثه استان تهران شامل قوچ و میش وحشی، کل 
و بز وحشی،آهو و جبیر سرشماری می شوند. هدف از 
انجام سرشماری زمستانه بررسی وضعیت جمعیت  
حیات وحش به  لحاظ تعداد نر و ماده ها و تعیین پویا 
بودن جمعیت آن ها است. در سرشماری زمستانه میزان 
افزایش یا کاهش جمعیت نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در مناطق مختلف بررسی می شود همچنین 
جمعیت حیات وحش نسبت به فصل بهار که فصل 
زادآوری است، مقایسه می شود و تا حدودی مشخص 

می شود چه تعداد به جمعیت  آن ها اضافه شده است.
    

سالی ۱۰۰ هزار هکتار از درختان 
بلوط از بین می رود

رئیس سازمان محیط 
زیست گفت: ساالنه صد 
هزار هکتــار از درختان 
بلوط از بین می رود که 
دلیل آن فشــار بر خاک 

زیر جنگل ها اســت، به طور مثــال قبال منطقه ای 
مرتع بوده و ما آنجا شــروع به زراعت آن کردیم، در 
نتیجه خاک فرسوده شده و به مرور دیگر آب باران 
در خاک نفوذ نمی کند و بنابراین جنگل سال به سال 
ضعیف تر شده و بنابراین قدرت مقابله با بیماری که 
هزاران سال با آن مسالمت آمیز زندگی کرده از بین 
می رود و همین باعث از بین رفتن پوشش جنگلی 
خواهد شد. عیسی کالنتری، افزود: این اتفاقات در 
کشور به علت مدیریت های کالن غیرپایدار در حال 
رخ دادن است، تشویق می کنیم تا تولید بیشتر شود 
و منابع آب را بیشتر مصرف کنیم. می گوییم هر یک 
گرم گندم تولیدی، گلوله ای بر مغز دشــمن است، 
اما این مشکالت پایدار در طبیعت ایران را به وجود 
می آورد، در نتیجه حیات وحش محدود می شود، از 
بین می رود و تنوع زیستی هم محدودتر خواهد شد.

    
برگزاری مانور زلزله در هشتم 

آذرماه از بستر شبکه شاد
وزارت آمــوزش و 
پرورش اعالک کرد که 
به منظور ارتقای آمادگی 
عمومی بــرای مواجهه 
با آثار زلزلــه و با توجه به 

شرایط کرونایی و تعطیلی مدارس، بیست و دومین 
مانور سراســری زلزله و ایمنی ویژه دانش آموزان و 
اعضای خانواده روز شنبه هشتم آذرماه ۱۳۹۹ در بستر 
شبکه شاد برگزار می شود.   در این دستورالعمل آماده 
شــده برای این مانور تالش شده است تا با محوریت 
ایمنی در برابر زلزلــه در منازل، اطالعات جامعی به 
مخاطبین مانور سال جاری ارائه شود تا با فراگیری 
آن بتوانند در مقابل زلزلــه احتمالی از آمادگی الزم 
برخوردار شوند. دانش آموزان بامطالعه این راهنما 
و ارائه آن به اعضای خانــواده، ضمن فراگیری نحوه 
صحیح پناه گیری در منزل، می توانند اطالعات الزم 
را در خصوص مقاوم ســازی اجزای غیر سازه ای نیز 
کسب نمایند و به اعضای خانواده خود منتقل کنند تا 
تمهیدات الزم در حد مقدور برای کاهش ریسک های 

موجود در منازل صورت پذیرد. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز علیرضا تنگسیری، فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه، اعالم کرد که 
»پس از صدور مجوز بــرای مقابله 
با صیــد غیرمجاز تــرال، ۲۰ فروند 
شناورخارجی توقیف و صید آنها بین 
مردم که دچار مشــکالت اقتصادی 

بودند، تقسیم شد«.
ایــن توقیف ها حدود ســه دهه 
پــس از شــروع شــیوه ای صید در 
آب های جنــوب انجــام گرفت که 
گفته می شود، آســیب های جدی 
به گونه های زیســتی این آبها وارد 

آورده است.
اما آبان مــاه بود کــه مجلس بر 
اســاس مصوبه ای، سازمان شیالت 
ایران را موظف کرد تا از یکم آذر ماه 
صید ترال کشتی های فانوس ماهیان 
را متوقــف و با تمام توان نســبت به 
نظارت و کنتــرل صیــد در دریا و 

برخورد با متخلفین اقدام کند.
صید ترال چیست؟

صید ترال با کشــتی هایی که به 
اصطــالح ترالر نامیده می شــود به 
صیدی اطالق می شــود کــه در آن 
تور بزرگی به شــکل قیِف برعکس 
در انتهای کشتی بســته و کشیده 
می شــود و هرچه در مسیر هست را 

جارو می کند. 
قابلیت تحرک و شکل این  تورها به 
آن ها اجازه می دهد در زمان کمتری، 
سطح بیشتری از صیدگاه ها را تحت 
پوشــش قرار دهند. این روش صید 
در مقایســه با ابزارهای غیرفعال، به 
تحرک آبزیان، عادات غذایی یا رفتار 
آن ها وابسته نیســت و در نتیجه، به 

لحاظ کّمی، بازدهی باالتری نسبت 
به روش های دیگر دارد.

در صیــد تــرال و به ویــژه ترال 
کف روب، با توجه به اینکــه تور، بر 
بستر دریا کشــیده می شود، طیف 
وســیعی از آبزیان در تورها گرفتار 
می شــوند، اما همه آن ها به عنوان 
محصوالت هدف مورد توجه نیستند 
و بخشــی از آن ها نه ارزش خوراکی 
دارند و نــه ارزش غیرخوراکی، در 
نتیجه یا به دریا بازگردانده می شوند 

یا دور ریخته می شوند.
این روش صید سال هاست نقطه 
اختــالف و جنجال اســت. برخی 
کشــورهای توســعه یافته به دلیل 
مخالفت های فعاالن محیط زیست و 
صیادان سنتی  خود این روش صید را 
ممنوع کرده اند، در ایران اما از ۳ دهه 
قبل این و با وجود اعتراضات فراگیر 
صیادان و فعاالن محیط زیست هنوز 

مرسوم است.
 ترالرهای ایرانی

 از دور خارج شدند
دریــای عمان به وســطه اتصال 
مســتقیم خود بــه اقیانــوس هند 
منبع بســیاری از گونه های ماهی و 
به ویژه  ماهی های غیرماکول اســت 
که به دلیل مالحظات شــرعی مورد 
استفاده مسلمانان نیســت؛ با این 
حال کشــورهای حــوزه اقیانوس 
هند و دریای عمان از ســال ها پیش 
برنامه های ویژه ای برای صید صنعتی 

ماهی های غیرماکول اجرا کرده اند.
ماهی های غیرماکول که »فانوس 
ماهیان«، »ماهی های مرکب«، »مار 
ماهــی« و »یال اســبی« نظایر آن 
هســتند؛ ذخیره ای ارزشمند برای 
اقتصاد و ارزآوری اند؛ این ماهی ها در 
صنایع تبدیلی به خوراک دام و طیور 

و ماهی های پرورشــی و همچنین 
طعمه ای برای ماهی های خوراکی و 
سنتی تبدیل می شوند و هم در داخل 
خریدار دارند و هم در کشــورهای 
مثل چین به صــورت عمده مصرف 

می شوند.
ایران  هم بــرای اینکــه از دیگر 
کشورهای منطقه برای برداشت این 
ماهی های ارزشــمند عقب نماند؛ از 
ســال ها پیش برنامه های ویژه ای را 
برای صید صنعتی ایــن ماهیان در 
دستورکار قرار داده است؛به طوری 
که از ســال ۱۳۷۰؛ ۶۷ ترالر مامور 
برداشــت این ماهی ها در آب های 

عمیق ۱۲ مایلی شدند.
ایــن ترالر ها در ابتدا بــا تور کف 
کارشــان را آغاز کردند امــا بعدها 
تورشــان اصالح شــد و به تورهای 
میانی مجهز شــدند ولی از سال ۷۰ 
تاکنون به طور مــداوم در آب های 
عمان فعال و مامور برداشت ذخایر 
ماهی های غیرماکول برای کشــور 

بوده اند.
محمد ایرانی نــژاد، فعال محیط 
زیســت می گوید: »مجوزهای صید 
این ترالرها در آب های ۸ تا ۱۲ مایل 
به بعد بوده و موظف بودند ماهی های 
غیرماکــول را صید کننــد اما طی 
این مــدت مرتــب از محدویت ها 
عبور می کردنــد و وارد محدوه صید 
ســنتی صیادان ما می شدند و حتی 

تا آب های ۳ مایل نیز می آمدند«.
به طوری کــه ترالرهــا به دلیل 
تخلفــات مکرر در تجــاوز به حریم 
صیادان ســنتی، کم کم با شکایت 
صیادان و پیگیری شــیالت از دور 
خارج شدند و مجوزهایشان لغو شد 

و تنها شمار معدودی فعال بودند.
با این حال چندی پیش ســمیه 

رفیعی، رئیس کمیســیون محیط 
زیست مجلس گفته بود: »5۳ هزار 
صیاد در ســواحل جنوبی ایران به 
صورت مستقیم از صید سنتی ارتزاق 
می کنند؛ اما متاسفانه حدود ۱۰ سال 
است که پدیده شــومی به نام صید 
ترال با جارو کــردن تمامی ماهیان 
دریای جنوب کشــور، صیــادان را 
با مشــکالت عدیده ای روبرو کرده 
است به نحوی که حدود ۸۰ درصد 
صیادان چابهــار به واســطه ورود 
کشــتی های صید ترال به این آبها 

بیکار شدند«.
رفیعــی، ترال دارهــا را افرادی 
ذی نفوذ خوانــد که به بخشــی از 
دستگاه ها متصل بودند و به راحتی 

مجوز دریافت می کردند.
شروع جنجال ترالرهای چینی

نخســتین بار ســال ۹۴ بود که 
اخبــاری در خصــوص حضــور 
کشــتی های صیــادی چینــی در 
آب های جنوبی کشــورمان منتشر 
شــد. زمانی که این کشــتی ها در 
فواصل دورتر از ســواحل به فعالیت 
مشغول بودند، شمارشان اندک بود و 
از آن مهم تر، کمتر کسی می دانست 

چینی ها به چه کاری مشغولند؟

در حالی که پرســش رســانه ها 
و اعتــراض صیادان کشــور در این 
باره باال می گرفت؛ ماجرا از ســوی 
مســئوالن مربوطه کتمان شــده و 

شایعه خوانده می شد.
اما این پیگیری هــا و اعتراض ها 
باالخــره جــواب داد و مــرداد ۹۷ 
محمدعلی حسن زاده، معاون بندری 
و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر 
کشــور از واگذاری مجوز به صیادان 
چینی برای طوالنی مدت خبر بدهد.
او در این باره گفته بود: »چینی ها 
قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با 
شیالت دارند و از فناوری صید ماهی 
در عمق ۲۰۰ متــری برخوردارند 
که این فناوری در میان شناور های 
صیادی ایران وجود ندارد«. پاسخی 
کوتاه که نشان می داد همه آنچه در 
این سال ها شایعه خوانده می شده، 

واقعیت داشته است.
هنــوز حرف وحدیث هــا درباره 
نحــوه فعالیت کشــتی های چینی 
داغ بــود کــه مرکــز پژوهش های 
مجلس نیز گزارش داد این کشتی ها 
ذخایر آب های گــرم جنوب ایران را 
به یغمــا برده اند. در گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس آمــده بود که 
در صورت تداوم فعالیت کشتی های 
چینی تــا ســال ۱۴۰۰، نزدیک به 
۴۶ هزار تُن ماهیان تجاری از سوی 
کشــتی های چینی صید می شود 
و این مســئله مشــکالت معیشتی 
صیادان بومی را دوچندان می کند. 
همچنین در این گــزارش آمده بود 
که با تولید ســه هزارو ۴۰۰ تن پودر 
ماهی از محموله این کشــتی ها، از 
خروج ۲5 میلیارد تومــان ارز برای 
واردات پودر ماهی جلوگیری شده 
است؛ در حالی  که در هر دوره صید 
فانوس ماهیــان، ۲۸ میلیارد تومان 
یارانه ســوخت به شناورهای چینی 

اختصاص یافته است.
ورود سپاه به ماجرا

تخلفات کشــتی های صید ترال 
که بین مردم به کشــتی های چینی 
شــهرت یافته اند،در بهمن ماه ۹۷ 
ســرانجام نیروهای ســپاه را وارد 
عمل کرد. پــس از آن که مجلس از 
پاســخ های وزیر جهاد کشاورزی به 
مدیریت نامناسب صید در آب های 
جنوبی و حضور کشتی های چینی 
در دریای عمان قانع نشد و به محمود 
حجتــی کارت زرد داد، ســپاه بــا 
تشــکیل بســیج دریایی، اقدام به 

توقیف این کشتی ها کرد. 
دست بسته محیط  زیست

اما ایــن ماجرا در همیــن جا به 
پایان نرسید روزهای پایانی مهر ماه 
امسال بود که سمیه رفیعی، رئیس 
فراکســیون محیط زیست مجلس 

شورای اسالمی، از ممنوعیت صید 
ترال از اول آذر ماه به مدت دو ســال 
خبر داد. بالفاصلــه پس از اعالم این 
خبر سازمان شــیالت اعالم کرد که 
فقط قرار اســت صیدتــرال فانوس 
ماهیان آن هم به دلیــل تحقیقات 
و به روزرســانی مطالعــات در این 
زمینــه، حداکثر به مدت دو ســال 

متوقف شود.
هرچند که ســازمان شــیالت 
همان زمان ممنوعیــت همه انواع 
صید ترال در کشــور را تایید نکرد 
و نبــی اهلل خون میرزایــی، رئیس 
این ســازمان، تاکید کــرده بود که 
از ابتــدای آذر مــاه، فعالیت صید 
تجاری نــاوگان فانــوس ماهی تا 
پایان تحقیقات متوقف می شــود، 
با این وجود معین الدین ســعیدی، 
سخنگوی کمیســیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی، اعالم کرد 
که وزیر جهاد همه انواع صید ترال را 
 برای تمام آبزیان طی دو سال ممنوع 

کرده است.
اما همزمان با اجرای این برنامه، 
ســمیه رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیســت مجلس عنوان کرده 
کــه »از اول آذر و هم زمــان با روز 
جهانی شــیالت با نظــارت نیروی 
دریایی ســپاه و حمایت همه جانبه 
قوه قضائیه، ممنوعیــت صید ترال 
فانوس ماهی ها به مدت دو سال وارد 
فاز اجرایی شــد و از این پس، هیچ 
مجوز صید ترالی بــرای آنها صادر 

نخواهد شد«.
با اینکه اظهاراتــی ضد و نقیض 
در این زمینه مطرح شــده اســت 
اما ممنوعیت صیدتــرال و برخورد 
جدی با متخلفــان می تواند خبری 
خوش برای محیط زیســت کشور 
باشــد چراکه به گفته بســیاری از 
کارشناســان صید ترال یک روش 
کامال مخرب است و در تعداد زیادی 
از کشورهای دنیا ممنوع شده است. 
از سوی دیگر صید با تور ترال باعث 
آســیب به بســتر دریــا و تپه  های 
مرجانی واقع در بســتر می  شــود. 
همچنین تخمین زده شده است که 
با هر بار کشــش تور ترال حدود 5 تا 
۲5 درصد محیط زنده بستر دریا از 

بین می  رود.

توقیف ۲۰ شناور  صید ترال خارجی در دریای عمان

امیدی که در حیات آبزیان و معیشت بومیان دمیده شد

خبر

در حالی که بر اساس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی ســخنگوی وزارت بهداشت تنها در ۲۴ 
ساعت اخیر، ۱۲هزار و ۴۶۰ مورد جدید کووید 
در کشور شناسایی و ۴5۳ تن نیز براثر این بیماری 
جان خود را از دست دادند، عضو ستاد ملی مقابله 
با کرونا از وضعیت وخیم دسترسی به دارو خبر 
داد. مینــو محرز گفت: داروهــای متعددی در 
خیابان ناصرخسرو به نام داروی کرونا به قیمت 
ده ها میلیون تومان فروخته می شود که معلوم 
نیست از کجا می آیند و نیز مشخص نیست داروی 
گیاهی تولید شده در کرمانشاه چطور بدون تایید 

کمیته درمان کرونا وارد بازار شده است.
محرز افزود: هیچ داروی جدیدی برای کرونا 
در دنیا تولید نشده اســت. در مورد دارو نگرانی 
که وجود دارد این اســت که برخی افرادی که با 
رســانه ها مصاحبه می کنند، اسم برخی داروها 
را بیان و اعالم می کنند که بیمــاران فالن دارو 
را مصرف کنند، این مســاله باعث شده دوباره 
ناصرخسرو و بازار سیاه دارو شلوغ شده و دارویی 

که سه تای آن مثال سه میلیون تومان بوده اکنون 
به قیمت ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ناصرخسرو 

فروخته می شود.
وی گفت: هنوز هیج دارو و درمان اختصاصی 
برای کووید۱۹ وجود ندارد. حتی رمدسیویر هم 
به عنوان داروی اثربخش بر کووید۱۹ تایید نشده 
است. یکی از داروهایی که به قیمت گزاف و بی 
حساب و کتاب در ناصرخسرو فروخته می شود، 
رمدســیویر اســت، این دارو در ایران هم تولید 
می شود و در صورت نیاز بیماران در بیمارستان 
با امضای متخصص عفونی بــرای بیمار تامین 
می شــود، پوکه های این داروی تزریقی را هم 
مثل پوکه داروهای مخدر می گیرند که به بازار 

سیاه نرود.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: داروی 
رمدســیویری که اکنون در بازار سیاه است، اگر 
از تولیدات کارخانه های داخلی است باید معلوم 
شود که از کجا به بازار ســیاه می آید و اگر هم از 
کشورهای دیگر اســت که واقعا فاجعه است و 

معلوم نیست از کجا می آورند. رمدسیویر ایرانی 
که اکنون در ایران در دو کارخانه تولید می شوند، 
کیفیت خوبی هم دارند طبق مقررات باید فقط در 
بیمارستان توزیع شوند، بنابراین باید معلوم شود، 
داروی رمدســیویری که اکنون در ناصرخسرو 

هست از کجا می آید.
وی گفت: وزارت بهداشــت و سازمان غذا و 
دارو باید بر توزیع این دارو و داروهای دیگری که 

در بازار آزاد توزیع می شوند، بیشتر نظارت کند.
محرز افزود: نکته دیگر درباره داروی گیاهی 
که می گویند در کرمانشاه ساخته اند و گفته اند 
کووید۱۹ را در درمان می کند. معلوم نیســت 
این دارو چیســت و از کجا تاییدیــه گرفته، در 
حالی که هنوز در کمیته کشــوری درمان ستاد 
ملی کرونا اصــال مطرح نشــده، چطور ممکن 
است، ســازمان غذا و دارو به دارویی که هنوز در 
کمیته علمی کرونا تایید نشده، مجوز بدهد، این 
کارها مردم را سردرگم می کند و مردم میلیونها 
تومان برای دارویــی پول می دهنــد که اصال 

 معلوم نیست، چیست و هنوز تایید نشده است.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: یکسری 
داروهای گیاهی یا با پایــه گیاهی در دنیا تولید 
می شوند که خیلی هم خوب و اثربخش هستند 
اما با حساب و کتاب و تاییدیه های علمی تولید 
می شوند. تولید این داروها سال ها طول می کشد 
و مدتها طول می کشد که تاییدیه بگیرند و باید 
مراحل کارآزمایی بالینی دقیق داشته باشند. این 
همه وزارت بهداشت برای درمان کرونا پروتکل 
نوشته اما مراکز درمانی کارهایی انجام می شود 

که واقعا مردم سردرگم می شوند.

محرز درباره تولید واکســن کرونا نیز گفت: 
تولید واکسن کووید۱۹ در آمریکا یک پیشرفت 
مهم اســت تاثیر واکسن شــرکت فایزر که با 
همکاری شــرکت آلمانی بیو ان تک ســاخته 
می شود از این نظر مهم است که مانند واکسن ایدز 
که در دنیا به دنبال ساخت آن هستند، یک نوع 
واکسن RNA است. عمکرد موفق این واکسن 
می تواند امیدهایی برای تولید واکسن ایدز هم به 
وجود آورد. در واقع اگر این واکسن کرونا موفق 
عمل کند بــرای همه ویروس های مشــابه که 

واکسن ندارند می توان واکسن ساخت.

گرفتاری مردم در بازار سیاه داروهای کرونا 

بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس در 

صورت تداوم فعالیت 
کشتی های چینی تا سال 

۱۴۰۰، نزدیک به ۴۶ هزار تُن 
ماهیان تجاری توسط این 

کشتی ها صید می شود

مجلس بر اساس مصوبه ای، 
سازمان شیالت ایران را 
موظف کرد تا از یکم آذر 

ماه صید ترال کشتی های 
فانوس ماهیان را متوقف و با 
تمام توان نسبت به نظارت 

و کنترل صید در دریا و 
برخورد با متخلفین اقدام 

کند
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