
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

۲۰۷ فوتی جدید کرونا در کشور 
سخنگوی وزارت بهداشت دیروز گفت: در طول 
۲۴ ساعت گذشــته، ۲۰۷ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۲۵ هزار و ۲۲۲ نفر رسید. سیماسادات 
الری از شناســایی ۳۵۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ 
و بســتری یک هزار و ۷۰۸ نفر در کشور طی ۲۴ 
ساعت گذشته خبر داد. به گفته او مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۴۳۹ هزار و ۸۸۲ نفر رسید.
    

ممنوعیت حرکت دسته های 
عزاداران تهرانی در روز اربعین 

مسئول اطالع رسانی 
ســتاد محرم اســتان 
تهران گفــت: حرکت 
دســته های عزاداران 
تهرانــی در روز اربعین 

با توجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت عزاداران 
حسینی ممنوع اســت. روح اهلل عبداللهی گفت: 
توزیع مواد غذایی، برپایی ایستگاه های صلواتی، 
پیاده روی در روز اربعیــن و تجمع در هیئت های 
عزاداری بــدون رعایت پروتکل های بهداشــتی 

ممنوع است.
    

پنج استان با  بیشترین جمعیت 
اتباع افغانستانی

مهاجرین افغانستانی بیشــتر در استان های 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان 
زندگی می کننــد. در این میان تهــران با بیش از 
۵۰۰ هزار نفر، خراســان رضوی بین ۳۰۰ هزار تا 
۴۹۹ هزار و ۹۹۹ نفر، استان های اصفهان، کرمان 
و فارس بین ۲۰۰ هزار تا ۳۹۹ هــزار و ۹۹۹ نفر و 
اســتان های یزد، قم و البرز بین ۱۰۰ هزار تا ۱۹۹ 
هزار و ۹۹۹ نفر بیشــترین میزان و اســتان های 
مرکزی، قزوین، گلســتان، ســمنان، بوشــهر، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان بین ۵۰ هزار تا ۹۹ 
هزار و ۹۹۹ نفر و در باقی استان های کشور کمتر از 

۵۰ هزار نفر اتباع افغانستانی حضور دارند.
    

توضیحات شورای شهر درباره 
نامگذاری جنجالی یک خیابان 

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: نامه هاشمی 
عامل تعلیق مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی به 
نام شجریان نبود. علی اعطا افزود: با توجه به اینکه بنا 
به مالحظات و مصالحی، این نامگذاری نمی توانست 
انجام شود، بنابراین آقای هاشمی با شهردار مکاتبه 
کردند تا بار حقوقی مســئولیت عــدم اجرای این 

مصوبه به گردن شهرداری نیافتد.
    

 اشتباه محاسباتی ؛ 
علت سقوط هواپیما

پس از ســقوط یک 
هواپیمای آموزشــی، 
دبیر ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران 

البرز گفت: خلبان این هواپیمای آموزشــی تک 
موتور با کارآموز خود به دلیل اشــتباه محاسباتی 
به تپه مجاور فــرودگاه آزادی نظرآبــاد برخورد 
داشت. فعالیت فرودگاه آزادی نظرآباد در زمینه 
اجــاره هواپیماهای تفریحی اســت که محدوده 
پرواز هواپیماهای این فرودگاه اســتان البرز بوده 
که در برخی از موارد به سمت استان گیالن و سایر 

استان ها نیز می روند.
    

افزایش 31 درصدی آمار فوت 
در استان تهران

مسعود شفیعی، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران با اشــاره به اینکه در ۵ 
ماهه نخست سال جاری ۳۱ هزار و ۱۰۷ فوت در 
استان تهران ثبت شده است، گفت: آمار فوت در 
این مدت نسبت به مشابه سال قبل ۳۱.۶ درصد 

افزایش یافته است.
    

برخورد با توقف وانت بارهای 
دستفروش در حاشیه بزرگراه ها و معابر

پلیــس  ئیــس  ر
راهنمایــی و رانندگی 
تهران بزرگ از برخورد 
با توقــف وانت بارهای 
دوره گرد و دستفروشی 

در حاشیه بزرگراه ها و معابر خبر داد. محمدحسین 
حمیدی با بیان اینکه این افراد با توقف در حاشیه 
راه ها و معابر سالمت و ایمنی خود و  مشتریانشان را 
به خطر می اندازند، گفت: برابر قانون چنین اقداماتی 

تخلف بوده و پلیس مجبور به برخورد با آن است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

می گویند ایران را قتلگاه پرندگان 
نام نهاده اند، چراکه شــکارچیان مجاز 
و غیرمجاز به راحتــی در آن می توانند 
اســلحه بر دوش بیندازند و با کمترین 
نظارتی به شــکار بروند. این در حالی 
است که با فرا رسیدن فصل سرما و آغاز 
مهاجرت پرندگان این فاجعه چند برابر 
می شود، به طوری که به تازگی جمشید 
محبت خانی، فرمانــده یگان حفاظت 
محیط  زیست، شکار غیرمجاز در ایران 
را آنقدر زیاد دانســته که نیازمند ورود 
نهادهای امنیتی و شــورای تامین هر 

استان است.
هر سال با آغاز فصل ســرما  ۴.۵ تا 
۵ میلیون پرنده مهاجر میهمان ایران 
هستند که برآوردها نشان می دهد یک 
میلیون و ۷۵۰ هزار قطعه از این پرندگان 
مهاجر در دام شــکارچیان ایرانی اسیر 

می شوند.
مازندران، میزبان پرندگان مهاجر

تجــارت پرندگان مهاجــر قاچاق 
سودآوری اســت که هر سال بسیاری 
از شــکارچیان را به سمت آبگیرهایی 
می کشاند که احتمال توقف پرندگان در 
آن وجود دارد. با این حال امسال به  دلیل 
افزایش تورم و افزایش شدید قیمت ارز 
سود این متخلفان، دو برابر شده و همین 
موضوع این گروه را حریص تر و جمعیت 

آنها را بیشتر کرده است.
امــا در این میان بیشــتر جمعیت 

پرنــدگان مهاجر کــه از فــراز ایران 
می گذرند تا به مناطق گرمسیر بنشینند 
در استان های شمالی کشور به خصوص 
استان مازندران توقف می کنند، همان 
جایی که بیشترین شکارچیان منتظرند 
تا به این میهمانان ســبکبال با گلوله 

خوش آمدگویی کنند!
در ایــن میان کــم تعــداد بودن 
نیروهای محیط بان، همراهی نکردن 
دســتگاه های نظارتی، خــأ قانونی 
در برخورد با متخلفان شــکار و وجود 
افزون بر ۱۰۰هزار قبضه سالح شکاری 
مجوزدار و خرید و فــروش زیرزمینی 
شکار در استان مازندران به عنوان موانعی 
است که دســت و پای سازمان محیط 
زیســت را برای برخورد با شکارچیان 

می بندد.
عالوه بر آن گره خوردن بحث شکار 
با معیشت برخی از خانوارهای ساکن 
در حاشیه تاالب و آببندان های کشور 
به خصوص در اســتان های مازندران 
و گیالن به این کشــتار هر ساله دامن 

زده است. 
 انتقاد از توزیع سالح های شکاری 

مجوزدار
در این میان چندی پیش فرمانده 
یگان حفاظت سازمان محیط زیست از 
توزیع سالح های شکاری مجوزدار انتقاد 
کرده و گفته بود: »اگر ســالح شکاری 
مجوزدار به دســت مــردم می دهیم 
باید محل اســتفاده آن را هم بدانیم اما 
متاسفانه تاکنون حتی موفق به احصای 
تعداد این ســالح های مجــوزدار هم 

نشده ایم«.
سرهنگ جمشــید محبت خانی 

درباره وجود بیش از ۱۰۰۰ پرونده تخلف 
در حوزه شــکار و صیدهای غیرمجاز 
گفت: »عالوه بر تقاضای شــدید مردم 
برای خرید پرندگان، شاهد شکارهای 

غیرقانونی نیز هستیم«.
به گفته او با اینکــه محیط بانان در 
استان خوزستان و استان های شمالی 
به  ویژه مازندران روزانه درگیر عملیات 
دستگیری و تشــکیل پرونده هستند، 
اما حجم باالی شکار و صید غیرقانونی 
پرنــدگان مهاجر کمــک و همکاری 

دستگاه های دیگر را نیز می طلبد.
او گفت: »نگاه جامعه بین الملل به 
ایران از این نظر اصال خوب نیســت به  
طوری که ایران را ســیاه چال پرندگان 

مهاجر می دانند«.
 روستای »چه م سو« در سنندج؛ 

جوالنگاه شکارچیان
اما در این میــان نگاهی به وضعیت 
سایر حیوانات وحشی نشان می دهد که 
ایران نه تنها محل امنی برای پرندگان 
مهاجر نیست که ســایر حیوانات نیز 
در آن در امان نیستند. نگاهی به شمار 
زیاد گونه های در حال انقراض و تصاویر 
شــکارچیان غیر مجاز در شبکه های 
اجتماعی در کنار الشه گونه های نادر 
حیوانی نشان می دهد که ایران به نوعی 
بهشت شکارچیان محسوب می شود. 
چندی پیش کانال جامعه فردا گزارشی 
از منطقه زیبا با طبیعتــی بکر داد که 
این روزها صدای گلوله شــکارچیان 
آرامــش را از آن گرفته و بــوی دود و 
خون حیوانات از همه جای آن به مشام 
می رسد. روســتای »چه م سو« در ۲۵ 
کیلومتری سنندج محلی است که این 

روزها جوالنگاه شکارچیان شده است. 
شکایت و شکوائیه اهالی این روستاها از 
شکارچیان به سازمان حفاظت محیط 
زیست کردستان هم به جایی نرسیده 

است.
شــعیب رحمانی از فعاالن زیست 
محیطی که خــود در ایــن منطقه به 
کشاورزی هم مشغول است، از صدای 
ممتد شلیک گلوله در شب که آرامش 
روســتاها را برهم زده به شــدت ابراز 
نگرانی کرد و گفت: »ظاهرا شکارچیان 
خیال شان راحت است که کسی مانع 
آن ها نمی شود و نسل حیوانات و پرندگان 
کمیاب در این روستاها با این کشتارها 
در معرض نابودی اســت و کســی هم 

پاسخگو نیست«. 
بــه گفتــه او در ســال های اخیر 
سودجویان و شکارچیان در تاریکی شب 
در تیم های چند نفره در این روســتاها 
به کشتار وسیع گونه های نادر جانوری 
دست زده اند و در این میان نهاد قانونی 

حفاظت از محیط زیســت هم سکوت 
کرده و این مساله انتقاد فعاالن زیست 
محیطی از بی توجهی سازمان عریض و 
طویلی که وظیفه اش حفاظت از زیست 

جانوری است را به دنبال داشته است.
 حیوانات ایرانی 

طعمه شکارچیان خارجی
گویا شکار از نوع مجاز و غیرمجاز 
آن چنان در ایران رایج است که حتی 
خارجی هایی که در کشور خود دست 
و پایشــان برای شکار بســته است را 
راهی ایران می کند. از زمانی که یک 
شکارچی اســپانیایی عکسی از خود 
در کنار الشــه پلنگ در حال انقراض 
ایرانی منتشــر کرد، چندین ســال 
می گذرد. عکسی که باعث شد صدای 
اعتراض فعاالن محیط زیست چنان 
باال رود که ســازمان محیط زیســت 
اعطای مجوز شکار را به حالت تعلیق 
درآورد. در آن زمان احمد نبوی، مدیر 
کل وقت دفتر بازرسی سازمان محیط 
زیست گفته بود که شــکار این گونه 
در حال انقــراض در واقع تخلف یک 
شرکت تورگردان داخلی بوده است. 
اعترافی که نشان از تخلفات بی شمار 
دیگری داشــت که هنوز یا تصویرش 
منتشر نشــده بود یا هنوز مسئوالن 
سازمان محیط زیســت از آن مطلع 

نشده بودند.
اما در این میان خود سازمان محیط 
زیست هم به گردشگران خارجی اجازه 
می دهد که با دریافــت پروانه اقدام به 
شکار کنند. در آخرین مورد این سازمان 
با صدور ۳۴۷ پروانه شکار چارپا در ۱۲ 
استان کشور، شوک جدیدی به حیات 
وحش وارد کرد؛ مجوزهای شکار ویژه 

برای کشتار قوچ، کل، آهو و گراز. 
مجوزهایی که گرچه بســیاری از 
آنها به دلیل شیوع کرونا مورد استفاده 
گردشــگران خارجی قرار نگرفت، اما 
شــکارچیان داخلی را بیشــتر از قبل 

بهره مند کرد.
هوشــنگ ضیایی، فعــال محیط 
زیست در حوزه شــکار می گوید: »در 
ســال ۹۴،۹۵ و ۹۶ در خصوص تعداد 
پرندگان و چهارپایان در مناطق مختلف 
کشــور آمارگیری صورت گرفته است 
و این مجوزها می توانــد در پی افزایش 
تعداد گونه هایی از این حیوانات باشد، 
چراکه معموالً به منظور تعادل بخشی 
حیات وحش، دور از منطق نیست که 
مجوزهایی درخصوص برخی از گونه ها 
که جمعیت آن ها زیاد شده داده شود؛ 
اما در مجوزها  باید کاماًل مشخص  شود 
این شکار مجوز مربوط به چه منطقه ای 
از کشــور، چه گونه ای و چــه تعدادی 

است و اگر فردی خالف این مجوز اقدام 
به شــکار کند باید با او برخورد قانونی 

صورت گیرد«.
شکار تنها در ایران نیست

در حالی  که اخبــاری درخصوص 
شکار گونه هایی خاصی از چهارپایان و 
پرندگان در کشورهای توسعه نیافته ای 
مثل پاکســتان به گوش می رســد، 
این تصور ایجاد می شــود که شــکار 
در کشورهای توســعه یافته متوقف 
 شده است. اما سنت شــکار حتی در 
کشورهای توسعه یافته نیز ادامه دارد، 
به طوری که سال گذشــته تنها بیش 
از ۸۰۰ هــزار رأس از شــوکا )گوزن 
کوچک( در آلمان شــکار شــد یا در 
ایاالت متحده ســالی ۲ و نیم میلیون 
اردک وحشی شــکار می شود. در این 
میان شکار مارال در ترکیه هنوز رواج 
دارد؛ با این تفاوت که این شکارها تحت 

مجوز و با نظارت دقیق انجام می شود.
ضعف نظارت

اسماعیل کهرم، بوم شناس و فعال 
محیط زیست ایرانی می گوید: »شرایط 
به گونه ای نیســت که بتوان از نظارت 
بر مناطق حفاظت شــده مطمئن بود، 
چراکه حجم مناطق حفاظت شــده 
در کشــور بســیار بیــش از نیروهای 
محیط  بانی است که وظیفه نظارت بر 

آن را به عهده دارند.«
به گفته او در حال حاضر بین ۱۰ تا 
۱۱ درصد از مســاحت یک میلیون و 
۶۴۸ هزار کیلومتر کشور جزو مناطق 
حفاظت شده نام گرفته است. این در 
حالی اســت که هر ۱۷ هزار هکتار از 
این مناطق زیر نظــر یک محیط بان 
با حداقل امکانات اداره می شود. این 
در حالی اســت که در آمریکا هر هزار 
هکتار زیر نظر یک رنجر با تجهیزات 

کامل محیط بانی قرار دارد.

سود شکار غیرمجاز در کشور باالست

ایران؛ سیاهچال پرندگان مهاجر

خبر

رئیس ســازمان غذا و دارو گفــت: تاکنون 
۱.۵ میلیون دوز واکســن آنفلوآنزا وارد کشــور 
شده و از صبح شنبه این واکسن برای گروه های 
پرخطر در مراکز بهداشت و مراکز جامع سالمت 

تزریق می شود.
محمدرضا شانه ســاز جمعه شــب در یک 
گفت وگوی تلویزیونی درباره تزریق واکســن 
آنفلوآنزا افزود: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن 
آنفلوآنــزا در اختیار معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشت قرار گرفته و بر اساس پروتکل تعریف 
شــده، گروه هایی که باید این واکسن را تزریق 
کنند، واکسن آنفلوآنزا را به صورت رایگان تزریق 

خواهند کرد.
این در حالی است که پیشتر وزارت بهداشت 
اعالم کرده بود که از ابتدای مهر ماه این واکسن 
با ارائه کارت ملی در داروخانه های کشــور قابل 

دریافت است. 
گرچه با شروع مهر ماه خبری از عرضه واکسن 
آنفلوآنزا نشد، اما خبرهایی از ارائه ۱۵۰۰ دوز آن 
به بهداری مجلس شورای اسالمی برای استفاده 
نمایندگان منتشــر شــد. خبری که موجی از 

انتقادات را از سوء اســتفاده نمایندگان از انواع 
رانت ها، در فضای مجازی در پی داشت. 

 توضیح وزارت بهداشت
اما موج انتقادات ســبب شــد تــا کیانوش 
جهانپور، سخنگوی ســازمان غذا و دارو در این 
باره بگوید: »در مرحله اول، یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار دوز واکســن جهت استفاده افراد پرخطر و 
در معرض خطر در مراکز بهداشــت تامین شده 
و این واکســن ها به تدریج در حــال توزیع در 
مراکز بهداشتی هستند؛ قاعدتا مراکز بهداشت 
نهادهای مختلف از جمله مرکز بهداشت مجلس 
شورای اســالمی نیز ممکن است در این مرحله 
دریافت کننده واکسن باشند. البته تاکید بر آن 
است که هرگونه توزیع باید بر اساس پروتکل های 
ابالغی باشد و توزیع و تلقیح عام آن به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست«. این توضیحات اما منتقدان را 
آرام نکرد. آنها معتقد بودند؛ وقتی کادر درمان و 
گروه های در معرض خطری چون زنان باردار و 
بیماران خاص هنوز واکسن نزده اند، توزیع این 
میزان از واکسن در بهداری مجلس هیچ اولویت 

و توجیهی ندارد.

 بهداری مجلس واکسن ها را عودت داد
اما همین انتقادات کار خود را کرد و مجلس 
واکســن های جنجالــی را که بر اســاس روال 
سال های گذشته به داروخانه بهارستان تخصیص 

داده شده بود، به وزارت بهداشت بازگرداند.
شهال میرگلوبیات، مدیر کل سالمت مجلس 
شورای اســالمی نیز در این خصوص گفت: »با 
اینکه واکســن های تخصیص داده شده به این 
مرکز بهداشــتی، مشــابه دیگر مراکز درمانی 
صرفاً مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مورد 
استفاده افراد قرار می گرفت و به رغم اینکه روند 
توزیع گسترده واکسن برای همه مراکز درمانی 
مشابه آغاز شــده، مقرر شــد به دلیل شرایط 
خاصی که امسال وجود دارد، این ۱۵۰۰ واکسن 
به ســازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز 

درمانی بازگردانده شود«.
نحوه دریافت واکسن

در همین حال دیروز سید محسن زهرایی، 
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری درباره 
توزیع واکســن آنفلوآنزا در شــبکه بهداشتی، 
گفت: »به محض آنکــه واکســن آنفلوآنزا در 

اختیار معاونت بهداشــتی قرار گیرد کار توزیع 
آن بین مراکز هم آغاز خواهد شــد. توزیع ابتدا 
از دانشگاه های علوم پزشــکی شروع می شود و 
ســپس بین مراکز عملیاتی پخش خواهد شد؛ 
البته فرایند توزیع ممکن اســت چند روز طول 
بکشد اما، موضوعی که واضح است این است که 
تا روز شنبه )۵مهرماه( واکسن آنفلوآنزا در مراکز 

بهداشتی برای تزریق توزیع نخواهد شد«.
وی با بیان اینکه آغاز فرایند توزیع واکسن در 
مراکز به معنای آن نیست که از همان روز واکسن 
در اختیار تمام مراکز اســت، گفــت: »طبیعتا 
کار توزیع چند روزی زمــان می برد و پس از آن 
گروه های پرخطر بــا اولویت بندی های اعمال 

شده واکسن دریافت خواهند کرد. زنان باردار، 
کارکنان بیمارســتان ها و کارکنان حرفه های 
پزشکی که در ارتباط با بیماران احتمالی هستند، 
در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا قرار دارند و 
می توانند پس از توزیع واکسن به مراکز بهداشتی 
و درمانی مراجعه کنند تا واکسن دریافت کنند«.
وی افزود: »فراخوانی برای تزریق واکســن 
آنفلوآنزا داده نمی شــود، افرادی که مشــمول 
دریافت واکسن از شبکه های بهداشتی درمانی 
می شــوند می توانند طی تماس تلفنی با مرکز 
بهداشــتی که تحت نظــر آن هســتند از آغاز 
 انجــام واکسیناســیون آنفلوآنزا مطلع شــده 

و اقدام کنند«.

 رئیس سازمان غذا و دارو: 

 واکسن آنفلوآنزا  برای گروه های پر خطر از امروز تزریق می شود

به گفته فرمانده یگان 
حفاظت سازمان محیط 

زیست با اینکه محیط بانان 
در استان خوزستان و 

استان های شمالی به  ویژه 
مازندران روزانه درگیر 

عملیات دستگیری و 
تشکیل پرونده هستند، 

اما حجم باالی شکار و 
صید غیرقانونی پرندگان 

مهاجر کمک و همکاری 
دستگاه های دیگر را نیز 

می طلبد

تجارت پرندگان مهاجر، 
قاچاق سودآوری است 

که هر سال بسیاری از 
شکارچیان را به سمت 

آبگیرهایی می کشاند که 
احتمال توقف پرندگان در 
آن وجود دارد. با این حال 

امسال به  دلیل افزایش 
تورم و افزایش شدید قیمت 

ارز سود این متخلفان، دو 
برابر شده است
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