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قتل دو تبعه لبنانی در تهران 
پدر و دختر لبنانی 
بــه نام هــای حبیب 
داوود ۵۸ ساله و مریم 
۲۷ ســاله جمعه شب 
حوالی ســاعت ۲۱ در 
فرعی گلستان یکم در 

خیابان پاسداران تهران در حالی که سوار بر خودرو 
خود بودند به دست موتورسواری ناشناس به قتل 
رســیدند. یک مقام آگاه در پلیس پایتخت درباره 
شیوه قتل یا ترور این افراد گفت که از سمت راننده 
۴ تیر شلیک شده و شلیک پنجم هم به یک ماشین 
دیگر که در حال عبور بوده اصابت کرده است. وی 
گفت: به دلیل اینکه کوچه از یــک طرف راه برای 
ماشــین دارد و از طرف دیگر فقط عابــر پیاده یا 
موتورســوار می تواند حرکت کند فرد موتورسوار 

از طرف پیاده رو شلیک و با موتور فرار کرده است.
    

پیدا شدن پیکر سها رضانژاد 
پیکــر بی جانی که 
احتمال داده می شود 
»سها رضانژاد« دختر 
گمشــده کوهنوردی 
باشــد که در ارتفاعات 
جهان نمــا کردکوی 

مفقود شده بود، پس از ۲۸ روز توسط نیروهای هالل 
احمر پیدا شد. این پیکر پایین پرتگاهی با فاصله زیاد 
در غرب مکانی که این گروه طبیعت گردی مستقر بود، 
پیدا شد و پلیس آگاهی در حال بررسی روی جزئیات 
این حادثه است. کاوه راد، وکیل پروند گم شدن سها 
رضانژاد درباره آخرین خبر در رابطه با جســد پیدا 
شده در توییتر نوشت: در حال حاضر پیکر کشف شده 
جهت انجام تشریفات احراز هویت، در پزشکی قانونی 
گرگان است. اگر چه پاســخ قطعی، نیازمند انجام 
تست  دی ان ای خواهد بود اما شواهد و قرائن از جمله 
لباس ها و صندل قرمز رنگ نشان می دهد که پیکر با 

احتمال بسیار باال متعلق به سها رضا نژاد است.
    

 حل مشکل معابر ناامن
برای زنان

مدیــر کل امــور 
بانوان شهرداری تهران 
از شناسایی و بهسازی 
محیط های شهری و 
معابر ناامن برای زن ها 
خبر داد. زهــرا بهروز 

آذر، با بیان طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط های 
شهری که به صورت پایلوت در منطقه ۱۰ اجرایی 
شده است، گفت: زنان از آزار کالمی و متلک، نگاه 
نامناســب و خیره، خلوتی معابر، فرو رفتگی های 
شهری و حتی شمشاد و برخی از مدل های فضای 
سبز احساس ناامنی می کنند که در همین راستا 
از دو منظر اصالح کالبد شــهر و اقدامات فرهنگی 
حل این مســئله را در دســتور کار قرار دادیم. به 
عبارتی دیگر بخشــی از این ناامنی هــا با نصب و 
افزایش روشنایی، کوتاه کردن شمشادها و... برطرف 
می شــود و هم اکنون نیز در حال اجراست. بخش 
دیگر نیز نیازمند اقداماتی همچون ایجاد فضاهای 
مکث و تعامــل یا دایرکردن محل بــازی کودکان 
است تا زنان برای عبور از این معابر، احساس امنیت 
بیشتری داشته باشند. وی تاکید کرد که براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اســت تا پایان 
سال معابر و نقاط ناامن در مناطق ۲۲گانه تهران و با 
کمک زنان ساکن در همان مناطق شناسایی شده 
و سپس اقدامات اجرایی در حوزه کالبدی برای رفع 

مشکالت و تامین امنیت زنان اجرایی شود.
    

ممنوعیت فروش و عرضه دارو 
در فضای مجازی

مرکــز  ئیــس  ر
تشخیص  و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا با تاکید بر اینکه 
فروش و عرضه هر گونه 
دارو در فضای مجازی 

ممنوع اســت، گفت: با اجرای طــرح پانچی آ ۱۲ 
چندین هزار مورد از سایت ها، کانال ها و صفحاتی 
که در زمینه خرید و فروش دارو فعالیت می کردند 
را شناســایی و به مراجع قضایی معرفی کرده ایم. 
سرهنگ محمد علی رجبی، درباره خرید و فروش 
دارو در فضای مجازی برای بیماران کرونایی به ایلنا 
گفت: براساس اعالم وزارت بهداشت و براساس قانون 
فروش و عرضه هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع 
است و این موضوع از ســوی وزارت بهداشت بارها 
اعالم شده است. اماتشخیص اینکه کدام یک از اقالم 
در زمره اقالم دارویی قرار می گیرد نیاز به تشخیص 
پزشکی دارد و برابر قانون وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو متولی این حوزه هستند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هنوز چنــد ماهــی از فاجعه مرگ 
هزاران فالمینگوی مهاجــر در تاالب 
میانکاله مازندران نمی گذرد که منابع 
محلی خبر از تلف شدن ۲۴ هزار ماهی در 
سوادکوه این استان بر اثر آلودگی ناشی 
از پســاب یک کارخانه تولیدی دادند. 
آلودگی که گفته می شود نه تنها مرگ 
ماهیان را در ساعات اولیه در پی داشته که 
آلودگی زمین ها و محصوالت کشاورزی 

را در بلندمدت نیز موجب خواهد شد.
بنا بر گــزارش شــاهدان محلی، 
آب رودخانــه »اوتی جــو« در منطقه 
مهدی آباد شــیرگاه در شهرســتان 
سوادکوه استان مازندران، چهارشنبه 
۱۵ مرداد ماه به رنگ نارنجی در آمده بود 
و کمتر از ۲۴ ساعت بعد جسد هزاران 

ماهی روی آب رودخانه ظاهر شد.
تلفاتی که گفته شــد نتیجه پساب 
یک شرکت با بار اسیدی بسیار باال بود 
که بدون تصفیه وارد رودخانه شده بود. 
این شرکت برای اکسیدزدایی فلزات از 
اسید استفاده کرد و این پساب به عنوان 
پســماند های ویژه محسوب می شد، 
اما بدون تصفیه و بــه صورت یکباره به 
رودخانه تخلیه شــد و همین موضوع 
مرگ دســت جمعی شــمار زیادی از 
ماهیان را در پی داشــت. این در حالی 
است که هنوز۳ تا ۴ تن پسماند دیگر در 
شرکت باقی است، که می تواند خطره 

بالقوه برای روزهــای آتی این منطقه و 
زیست بوم این منطقه باشد.

ابراهیم فالحی، رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست سوادکوه با بیان اینکه این 
اتفاق مردادماه سال ۹۶ هم از طریق یک 
شرکت که اقدام به رهاسازی پساب کرد، 
رخ داد، گفــت: »برای ایــن موضوع به 
مرجع قضایی شکایت کردیم و شرکت 
محکوم شــد. اما حجم آلودگی امسال 

بسیار بیشتر از سال ۹۶ است.
شــیب و آورد رودخانه بسیار کم 
اســت که به همین دلیل پساب های 
اسیدی رسوب گذاری کرده و آسیب 
زیادی به رودخانه زده و محیط زیست 
رودخانه را تا شعاع دو کیلومتر از بین 
برده است. برای این موضوع شکایت 
آماده کردیم و تســلیم مقام قضایی 

خواهیم کرد«.
این در حالی است که گفته می شود، 
آب این رودخانه به زمین های کشاورزی 
هم می ریــزد و به همیــن دلیل مردم 

می توانند از این شرکت شکایت کنند.
در خبری که بهمن ماه پارسال نیز 
در خصوص تلف شدن حدود ۱۰ هزار 
فالمینگو در تاالب میانکاله مازندران 
منتشر شد، محیط زیست دلیل این 
تلفات را مســمومیت ایــن پرندگان 
مهاجر بر اثــر ورود فاضالب خانگی 
و صنعتی بــه این تــاالب و آلودگی 
جلبک ها و پالنگتون ها که منبع اصلی 
تغذیه این پرندگان بودند اعالم کرد. 
خبرهایــی که که گاهــی با حجمی 
کمتر فراوان در شــمال کشور و سایر 

مناطق سرسبز و دارای رودخانه ها و 
نهرهای جاری رخ می دهد، اما کمتر 

خبرساز می شود. 
مرگ تدریجی رودخانه ها

در شمال کشــور کمتر روستایی 
پیدا می شود که رودخانه نداشته باشد. 
جز سفید رود که بزرگترین رود در این 
منطقه محسوب می شود، اندازه مابقی 
این آب های جاری متوســط، کوچک 

یا بسیار کوچک و اکثراً دائمی هستند.
در بســیاری از شــهرها و روستاها 
حداقل یک رودخانه از وســط شهر یا 
روســتا عبور می کند و اساســا همین 
رودخانه محور اصلی تشکیل این شهر 
یا روستا ست. این در حالی است که حال 
اغلب این شریان های حیاتی تبدیل به 
مکان هایی برای تخلیه فاضالب شهری، 
پسماند و زباله شده اند و بسیاری از آنها 
دیگر سالهاست رنگ جانداری به خود 

ندیده  اند. 
ایــن در حالی اســت کــه در اکثر 
شــهرهای دارای رودخانه در دنیا، این 
رودخانه ها یکی از اصلی ترین مکان های 

گردشگری محسوب می شود.
در همین باره جابر پارســایی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: »عمدتا 
آلودگی رودخانه های شهرهای شمالی 
را می توان به دو دسته آلودگی بیولوژیک 
و آلودگی هــای شــیمیایی و صنعتی 
تقسیم کرد. مصارف خانگی بیولوژیک و 
فاضالب های انسانی آلودگی بیولوژیک 
را به همراه دارد و استفاده از انواع مختلف 
شــوینده ها در منازل عــالوه بر اینکه 

آلودگی بیولوژیک را به همــراه دارد، 
موجب آلودگی شیمیایی نیز می شود 
که این آلودگی ها از طریق فاضالب های 

خانگی وارد رودخانه ها می شود«.
این استاد دانشــگاه منبع آلودگی 
صنعتی را صنایع و کارگاه های تولیدی 
و آالینده های کشــاورزی دانســت و 
افزود: »با توجه به اینکه بیشتر سیستم 
آبیاری مزارع برنج به صورت سنتی و از 
رودخانه ها انجام می شود و همچنین 
استفاده از ســم و کود های شیمیایی 
دفع آفات توسط کشــاورزان، در فصل 
کشــت آب رودخانه ها به شدت از نظر 
مواد شیمیایی آلوده هستند. همچنین 
متاسفانه کارگاه ها و صنایع کوچک در 
منطقه به دلیل اینکه اســتاندارد های 
تصفیه فاضــالب را رعایت نمی کنند، 
فاضالب ها را مســتقیما در رودخانه ها 

رها می کنند«. 

از ســوی دیگر نفوذ عمودی پساب 
در الیه های زمین، ذخایــر آب را آلوده 
می کند. بــه طوری که مواد شــوینده 
در پساب تا هزار و ۲۰۰ متر، مواد آلی و 
معدنی تا چهار هــزار و ۵۰۰ متر و مواد 
نفتی تا سه هزار متر در زمین نفوذ کرده 
و در ســر راه خود مخازن آبــی را آلوده 
می  کنند. همچنیــن این فاجعه وقتی 
به اوج خود می رسد که  عوامل بیماریزا و 
فلزات سنگین مثل کروم، مس و نیکل 

نیز به آب های زیرزمینی نفوذ می کند.
زیست بوم در حال نابودی

در بیشــتر مواقع طبیعــت ترمیم 
کننده خسارت هایی ست که انسان به  
محیط اطراف خود می زند اما گاهی این 
خسارت چنان جدیســت که از دست  
طبیعت نیز کاری ســاخته نیست. به 
اعتقاد کارشناسان حوزه محیط زیست 
بسیاری از مرگ و میرها در آب ها چنان 
تدریجی اســت که قدرت خبرسازی 
ندارد، اما آســیب آن غیر قابل جبران و 
حتی بسیار مخاطره آمیزتر از اخباری 
است مه یه سرعت منتشــر می شود. 
مثال از مهمترین اثرات ورود پساب به 
رودخانه می توان به کاهش اکســیژن 
محلول، پیدایش بوهــای زننده در اثر 
اکسیداسیون غیرهوازی، مهاجرت یا 
مرگ ومیر آبزیان، ممانعت از نفوذ نور 
خورشــید برای انجام عمل فتوسنتز، 
ورود مقادیر زیــادی مواد مغذی مانند 
ترکیبات ازته و فسفاته و همچنین ورود 

عوامل بیماری زا به آب را اشاره کرد.
اجرای طرح های توسعه کشاورزی و 
صنعتی در پیرامون و اطراف رودخانه ها 
بدون در نظــر گرفتن اثرات زیســت 
محیطی منجر به افزایــش روزافزون 
ورود بــی رویــه حجم پســاب های 
صنعتی، شهری و زه آبهای کشاورزی 
به رودخانه ها می شــود.از سوی دیگر 
تخلیه بی  رویــه فاضالب های صنعتی 
به رودخانه ها اثرات زیانباری را به محیط 
زیســت به ویژه زمین های کشاورزی  
که با این منابع آبیاری می  شــوند، وارد 
می کند و اثرات سو آن در بروز مرگ و میر 
حیوانات، انقراض برخی گونه ها و شیوع 
بیماری هایی مثل سرطان در مناطق 

آلوده قابل مشاهده است.
تنها شمال کشور آلوده نیست

اما این اجرا تنها در شهرهای شمالی 
رخ نشــان نمی دهد. گویی هر جا آبی 
جاری اســت ، آلودگی هم در کنار آن 
شکل می گیرد. چندی پیش رودخانه 
قره سو در حاشــیه شهرک کرناچی در 
استان کرمانشاه تعداد زیادی ماهی را 

در اثر آلودگی از دســت داد. همچنین 
در راوند اســالم آباد غرب نیز به دلیل 
نشت پسماند کارخانه ای بیش از ۶ هزار 
ماهی تلف شدند. رودخانه هایی که گفته 
میشود در کنار آنها واحدهای صنعتی 
قرار دارند که از آب رودخانه استفاده و 
پساب را تحویل آن می دهند و موجب 

تلف شدن آبزیان می شوند.
مسمومیت عمدی ماهی ها

اما گاهی این آلودگی ها در آب ها به 
دالیل دیگری نیز رخ می دهد. چندی 
پیش فیلمی در فضــای مجازی مبنی 
بر تلف شدن هزاران ماهی در رودخانه 
روســتای »گرشــیالن« مهابــاد در 
آذربایجان غربی نیز منتشــر شد که 
برخی دلیل آن را ســودجویی صیادان 
اعالم کردند. در این حادثه بیش از ۵۰ 
هزار قطعه بچه ماهی بر اثر مسمومیت 

به مواد شیمیایی تلف شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
مهاباد درباره ایــن اتفاق توضبح داده 
بود:» با بررسی موضوع مشخص شد 
فرد یا افرادی سودجو برای صید ماهی 
از این رودخانه به ریختن مواد سمی 
)مــرگ ماهی( به داخــل آبگیرهای 
تشکیل شــده در این رودخانه اقدام 
کرده اند. ســودجویان در این ارتباط 
ماهی های بزرگ و قابل استفاده را از 
داخل آبگیر گرفتــه و بچه ماهی ها را 

رها کرده اند«.
ســخنور اضافه کرد: »اســتفاده از 
مواد شیمیایی برای صید ماهی اقدامی 
غیرمعمول و غیرقانونی بوده که باعث 
تلف شدن دســته جمعی ماهی های 
کوچک و بزرگ شده و خسارات بسیار 
زیادی به محیط زیست و اکوسیستم 
منطقه وارد می کند. مسمومیت ماهی ها 
بر اثر مواد شــیمیایی باعث می شــود 
که این مواد وارد بافت ماهی شــده و در 
صورت مصرف ماهی های تلف شــده 
توسط انسان احتمال مسمومیت نیز 

وجود دارد«.

24 هزار ماهی در رودخانه »اوتی جو«  سوادکوه تلف شدند

مرگ تدریجی رودخانه ها زیرپای پساب های آلوده

خبر

آمارهای اعالم شــده وزارت بهداشــت در 
روزهای اخیر، خبر از کاهش مرگ و میر ناشــی 
از کرونا در کشــور می دهد. این در حالی است 
که محدودیت های کرونایی هنــوز ادامه دارد و 
حتی استاندار تهران از احتمال محرومیت های 
اجتماعــی برای افــرادی خبر داده اســت که 

پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.
دیروز سیما سادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشــت با بیان اینکــه در ۲۴ ســاعت اخیر 
۲۱۲۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شدند گفت که از این تعداد ۱۰۴۹ نفر 
بستری و۱۳۲ بیمار جان خود را از دست دادند 
و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۸ هزار و 

۲۶۴ نفر رسید.
همچنین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
۴۱۴۸ نفر از بیمــاران مبتال بــه کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.
در آخرین گزارش اعالم شده از سوی وزارت 
بهداشــت، اســتان های مازندران، تهران، قم، 
گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان 
شــرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 
و همچنین اســتان های فارس، ایالم، لرستان، 

هرمزگان، زنجان، قزویــن، آذربایجان غربی، 
بوشــهر، همــدان، چهارمحــال و بختیاری و 
کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشــدار 

قرار دارند.
محرومیت های اجتماعی 

در حالی که آمارهای دولتی از سیر نزولی ابتال 
به کرونا در کشور خبر می دهد، استاندار تهران 
گفت: با هماهنگی کمیته حقوقی ستاد مبارزه با 
کرونا تصمیماتی اتخاذ خواهد شد تا محرومیت از 
برخی خدمات عمومی به عنوان ضمانت اجرایی 
الزام استفاده از لوازم ماســک و حفاظت فردی 
اجرایی شود. انوشیروان محسنی بندپی گفت: 
اثربخشی استفاده از ماســک ثابت شده است و 
هر چقدر که بتوانیم از این وسیله حفاظت فردی 
استفاده کنیم هم برای مراقبت از خودمان و هم 
جلوگیری از انتقال و ادامه چرخه بیماری کرونا 

تاثیرات ارزشمندی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا مقرر شد الزاماتی 
در رابطه بــا کارکنان دولت کــه در حال حاضر 
حدود ۸۰ درصد اســتفاده از ماســک توسط 
آنها گزارش شــده اســت را ارتقــاء دهیم و به 
عدد نهایــی ۱۰۰ درصد برســانیم و در ارتباط 
با کســانی که خدمت می گیرند؛ اگــر فردی از 
وسایل حفاظت فردی استفاده نکرد خدمات به 

وی ارائه نشود. محسنی بندپی ادامه داد: به این 
ترتیب برای ادارات، اصناف و شــهروندان مقرر 
شد با هماهنگی کمیته حقوقی ستاد مبارزه با 
کرونا تصمیماتی اتخاذ شود تا نه مجازات های 
آنچنانی یا جریمه های آنچنانی؛ بلکه یکسری 
محرومیت ها از خدمات عمومی برای افراد در نظر 
گرفته شود تا تشویق شوند که همه افراد جامعه از 

لوازم حفاظت فردی استفاده کنند. 
نامه جمعی از پزشکان به مراجع تقلید 

با این حال حجم مراجعه به بیمارســتان ها 
هنوز به قدری باالست که برخی از متخصصان 
معتقدند هر گونه بی مباالتی در رعایت پروتکل ها 
و تشــکیل اجتماعات می تواند به فاجعه منجر 
شود. در همین راستا جمعی از پزشکان و کادر 
درمان که در صف نخست مبارزه با ویروس کرونا 
حضور دارند در آســتانه محرم حسینی )ع( در 
نامه ای از مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه 
درخواست کرده اند که با بهره گیری از فقه پویای 
جعفری، عموم عزاداران حسینی را از برگزاری 

مجالس حضوری پرهیز دهند.
در این نامه که در کانال اطالع رسانی سازمان 
نظام پزشکی قرار گرفته، با اشاره فرمایشات صریح 
رهبر معظم انقالب در عید قربان مبنی بر اینکه »در 
عزاداری ها معیار آن چیزی است که کارشناسان 

بهداشــت به ما می گویند. بنده خودم شــخصاً 
هرچه را کــه آن ها الزم بداننــد مراعات خواهم 
کرد. توصیه من به هیئات، منبری ها و مداح ها و 
دیگران این اســت که هر کاری می کنید ببینید 
ستاد ملی کرونا چه می گوید. اگر ضابطه ای تائید 
کردند همه ما موظفیــم آن را رعایت کنیم. اگر 
وضعیتی که داریم را شل بگیریم، فاجعه ی بزرگی 
رخ خواهد داد.« آمده اســت: به رغم جان فشانی 
کادر بهداشــت و درمان کشــور کــه در بحران 
شیوع کرونا، تاکنون قریب به ۲۰۰ شهید در راه 
خدمت به سالمت هم وطنانمان تقدیم کرده اند، 
متأسفانه در موج جدیدی از ابتال شمار قربانیان 
کرونا در کشــور از موج اولیه فراتر رفته اســت. 
با وجود همه  تالش های انجام شــده و تأکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری مجالس 
و اجتماعات در بسیاری موارد باعث افزایش تعداد 

 مبتالیان و افزایش فوت هم میهنان شــده است.
در بخشی از این نامه امده است: برگزاری هرگونه 
اجتماعات ازجمله مجالس عمومــی عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه الســالم، راه اندازی دســته های عزاداری و 
توزیع غذای نذری قطعاً و یقیناً باعث افزایش شمار 
مبتالیان و مرگ هم میهنان خواهد شــد. هیچ 
نهاد ناظری توانایی ضمانت رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط میلیون ها عزادار سیدالشهدا در 
مراسم ســوگواری محرم را ندارد. در صورت ارائه 
مجوز، ضمانت متراکم و مسقف نبودن صدها هزار 
مجلس عزاداری در سراسر کشور غیرممکن است 
و در این شرایط حتی با استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله بین عزاداران، امکان جدی سرایت بیماری 
وجود دارد. گسترش بیماری به هر نحو، تضییع 

حق الناس است.

اخبار رسمی حاکی است: 

روند کاهشی فوتی های کرونا در چند روز اخیر

چندی پیش رودخانه 
قره سو در استان کرمانشاه 
در حاشیه شهرک کرناچی 

تعداد زیادی ماهی را در 
اثر آلودگی از دست داد. 

همچنین در راوند اسالم آباد 
غرب به دلیل نشت پسماند 

کارخانه ای بیش از 6 هزار 
ماهی تلف شدند

بنا بر گزارش شاهدان 
محلی، آب رودخانه 

»اوتی جو« در منطقه 
مهدی آباد شیرگاه در 

شهرستان سوادکوه استان 
مازندران، چهارشنبه ۱۵ 
مرداد ماه به رنگ نارنجی 
در آمده بود و کمتر از 24 
ساعت بعد جسد هزاران 
ماهی روی آب رودخانه 

ظاهر شد
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