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 تداوم وضعیت قرمز کرونا 
در بیشتر نقاط کشور

هرچنــد آخرین 
گزارش هــای وزارت 
بهداشــت خبــر از 
وضعیت قرمز شــیوع 
کرونا در بیش از 143 

شهر کشور دارد، اما پیش بینی ها حاکی است 
که ایــن وضعیت در روزهــای آینده وخیم تر 
هم خواهد شــد. دیروز علیرضا زالی، فرمانده 
عملیــات مقابله با کرونا در تهران با اشــاره به 
روند افزایشــی کرونا در استان تهران به ایسنا 
گفت: پیش بینی می کنم تا انتهای هفته بازهم 
شاهد افزایش رشــد آماری در شاخص های 
بستری و مراجعه سرپایی باشیم. این در حالی 
اســت که از هفته پیش سیستان و بلوچستان 
با پیک کرونای دلتا مواجه بوده اســت. دیروز، 
سعید نمکی، وزیر بهداشــت نیز خبر داد که 
در هرمــزگان گرفتار پیک جدیــدی از کرونا 
هســتیم. بنابر اعالم روابــط عمومی وزارت 
بهداشــت، دیروز ۲۲هزار و ۷۵۰ بیمار جدید 
کووید1۹ در کشور شناســایی شدند و 1۶۶ 

بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
    

تحویل هفتگی و مستمر یک  میلیون 
و ۲۰۰ هزار دوز واکسن برکت از مرداد

د  ســتا ئیــس  ر
ن  مــا فر یــی  ا جر ا
امــام)ره( از تحویل 
یک میلیــون و ۲۰۰ 
هزار دوز واکسن برکت 

از هفته نخســت مرداد به صــورت هفتگی و 
مســتمر خبر داد. بــه گزارش صدا و ســیما، 
محمد مخبر افزود: با بهره برداری از خط دوم، 
۲ میلیون دوز واکســن تولید خواهد شد که 
واگذاری آن ۲ هفته بعــد از بهره برداری آغاز 
می شــود. این در حالی اســت که دیروز پیام 
طبرســی، مجری مطالعه و عضــو تیم علمی 
واکســن ُکوو ایران برکت گفته بــود : مانند 
ســایر اقداماتی که برای ســاخت واکسن به 
سختی انجام شــده اســت، مواد و تجهیزات 
الزم برای تولید واکســن هم به سختی تامین 
می شــوند. در حال حاضر برای واکسن برکت 
دچار این مشکل هستیم. چرا که این واکسن 
به صورت کامال ایرانی ســاخته شــده است. 
 البته یک ســری از مواد آن باید از خارج کشور 

وارد شوند.
    

آتش سوزی جنگل های گچساران 
همچنان ادامه دارد 

ی  ز تش ســو آ
ر  د ه  د گســـــــتر
جنگل هــای نارک از 
شامگاه پنج شنبه 1۷ 
تیر و آتش ســوزی در 

منطقه حفاظت شده »خامی« در شهرستان 
گچســاران اســتان کهگیلویه و بویراحمد از 
شــنبه 1۹ تیر آغاز شــده و همچنــان ادامه 
دارد. به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم ستاد 
مدیریت بحران شهرســتان گچساران وزش 
بــاد، صعب العبور بــودن منطقــه و گرمای 
۵۰ درجه کنتــرل آتش را با ُکنــدی مواجه 
کرده اســت. از ســویی مســئوالن استانی 
می گویند که نیروهای زیــادی منتظر انتقال 
با بالگرد به ارتفاعات جهــت کمک به اطفای 
 حریق جنگل ها هســتند اما تنها یک بالگرد

وجود دارد.
    

 معاون ساماندهی امور جوانان مطرح کرد:
ضرورت اتخاذ تدابیری برای 

فرزندان حاصل از ازدواج سفید 
معاون ساماندهی 
امور جوانــان گفت: 
یکی از آســیب های 
ازدواج سفید در ایران، 
سرنوشــت فرزندان 

ناشــی از این نوع روابط اســت که ناخودآگاه 
هم ممکن اســت به وجود بیاید. این کودکان 
چه سرنوشــتی خواهند داشت؟ این کودکان 
باالخره قرار است در آینده در مدرسه ثبت نام 

شوند و شناسنامه می خواهند. 
محمد مهدی تندگویان بــه ایلنا گفت: ما 
باید فکری بــرای این موضوع کنیــم. یکی از 
توصیه هایی که داریم اجباری شدن استفاده 
از مشاوره است. اما از آنجا که زیرساخت های 
انجام مشاوره اکنون در سطح روستاها و همه 
شهرســتان ها وجود ندارد، نمی تــوان آن را 

اجباری کرد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

زندگی حیوانات در کنار انســان ها 
عجیب نیست؛ اگر این حیوانات همان 
قناری و طوطی و کفتر و ســگ و گربه 
و امثالهم باشــند. اما وقتی کار به شیر و 
خرس و گرگ و پلنگ و ببر و جوجه تیغی 
و آهو و جغد و شاهین و طاووس و غیره 
می کشد، داستان کمی عجیب به نظر 
می رسد. آن هم زمانی که می دانیم برخی 
از این گونه ها در بسیاری از کشورهای 
دنیا در معرض انقراض و تحت حفاظت 

قرار دارند.
جرم است،  اما جریان دارد!

دیروز رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان شهریار خبر داد که 
یک مرکز نگهــداری غیرمجاز حیات 
وحش در باغی در روستای اسکمان در 
شهرستان شهریار شناســایی شد. به 
گفته شیدا اکار، در این مرکز ۲ قالده شیر 

و تعدادی پرنده از گونه طاووس کشف و 
ضبط شدند.

هرچند بر اســاس قانــون، تجارت 
گونه های وحشی جرم محسوب می شود، 
اما گزارش ها حکایت از آن دارد که این 
حیوانــات معموال تا زمان پیدا شــدن 
مشتری با قیمت مناسب در باغاتی از این 
دست در شرایطی بعضا غیراستاندارد 

نگهداری می شوند. 
در این میان برخــی از این حیوانات 
وحشی و بعضا کمیاب از سایر کشورها 
به ایران قاچاق می شوند و برخی گونه ها 
هم از داخل ایــران شــکار و به برخی 
عالقه مندان به نگهداری این گونه ها در 
ایران به قیمت های نجومی فروخته یا 
حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

قاچاق می شود.
 بازار مکاره فروش 
حیوانات وحشی

بازار مکاره خرید و فروش حیوانات 
وحشی گاهی چنان رونق پیدا می کند 
که برخی از این گونه هــا را می توان در 

بازارهای خرید و فــروش حیوانات هم 
دید.

یکی از همین بازارهــای معروف و 
غیررسمی، بازار خرید و فروش حیوانات 
در حاشیه اتوبان آزادگان تهران است. 
بازاری کــه گرچه بخش عمــده آن به 
خرید و فروش حیوانات اهلی و خانگی 
اختصاص دارد، اما بــه راحتی می توان 
مشتریان و فروشندگان حیوانات وحشی 
را هم در آن دید. قاچاقچیان، حیواناتی 
چون توله شیر، شاهین، مار و برخی دیگر 
از حیوانات که زندگی آنها در کنار انسان 
عجیب و خطرناک به نظر می رسد را با 
قیمت هایی باال عرضه می کنند. حیواناتی 
که خریداران آن هم معموال از سر هوس 
با کوچکترین آگاهی نسبت به نگهداری 
این گونه ها به خرید آن اقدام می کنند و 
بعضا یا از پس نگهداری آن برنمی آیند یا 
به دلیل شرایط بد نگهداری حیوان را از 

بین می برند. 
چندی پیش باشــگاه خبرنگاران 
جوان در گزارشــی از بازار فروش انواع 

حیوانات وحشی اعم از توله شیر به قیمت 
۷۰ میلیون تومان خبر داد. 

بر اســاس این گزارش فروشنده ای 
مدعی بود توله خــرس از جنگل های 
گلستان آورده و می تواند برای خریدارش 
هر نوع ماری که دوست داشته باشد را 

سفارش بگیرد و شکار کند.
 افزایش شکار غیر مجاز حیوانات 

در روزهای اخیر خبر درگیری یک 
محیط بان با شــکارچیان غیر مجاز که 
منجر بــه مرگ محیط بان در آســتانه 
بازنشستگی شد، تاسف و تأثر دوستداران 
محیط زیست را برانگیخت. شکارچیانی 
که برخی از آنهــا در واقع تامین کننده 
حیوانات مورد تقاضا در همین بازارهای 
مکاره خرید و فروش حیوانات وحشی 
هستند. خرید و فروش هایی که نه تنها 
محیط زیســت در معرض خطر کشور 
را بیش از پیش در معرض آســیب قرار 
می دهد که می تواند، تبعات خطرناکی 
را برای افرادی که اقدام به این قبیل خرید 

و فروش ها می کنند، نیز داشته باشد.
این در حالی اســت که در سال های 
اخیر نه تنها ســازمان محیط زیســت 
نتوانسته اســت با جدیت با این پدیده 
برخورد کند که در این خصوص شاهد 
افزایش موارد تخلف هم هستیم. هرچند 
سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیســت چندی 
پیش از افزایش 33 درصدی دستگیری 
قاچاقچیان حیات وحــش خبر داد، اما 
به این نکته نیز اشاره کرد که همچنان 
شاهد خرید و فروش حیوانات وحشی، 
غیرمجاز و درحال انقراض در کشــور 

هستیم.
حیواناتی که به ایران قاچاق 

می شوند
بازار غیرمجاز فروش حیوانات وحشی 
تنها نتیجه شکار از زیســت بوم ایران 
نیست. بسیاری از این حیوانات از هند 
پاکستان و افغانســتان به ایران آورده 
می شوند و در بازارهای مکاره به فروش 
می رســند. حیواناتی همچون راکون، 

مار، شیر، میمون و طوطی.
اما ماجرا تنها بــه این موضوع ختم 
نمی شــود. خیلی اوقات خریداران این 
حیوانات توان و بینش نگهداری از این 
گونه ها را ندارند و پس از مدتی آنها را در 

طبیعت ایران رها می کنند. رهاسازی که 
می تواند خطراتی را هم برای اکوسیستم 

کشور به دنبال داشته باشد.
 قاچاق شیر و مار

آخرین خبر مربوط به قاچاق شیر در 
ایران به سال گذشته برمی گردد. زمانی 
که مأموران منطقه مرزی شهرســتان 
بانه، خبر از دستگیری یکی از قاچاقچیان 
حیوانات دادند. مجرم بچه شــیری به 
همراه داشت که قصد داشــت آن را از 
گلوگاه های سقز-بانه، وارد کشور کند. 
بچه شیرها را در شرایطی نامساعد و در 
حال خفگی و بیهوشی به ایران می آورند 

تا آنها را به فروش برسانند.
خرداد همین امسال بود که گمرک 
ایران از کشــف تعداد زیــادی خزنده 
خطرناک از ساک یک قاچاقچی خبر داد. 
این فرد مسافری بود که از تایلند وارد شده 
بود و در ساک خود، تعداد زیادی خزنده 
را قاچاق می کرد. سخنگوی گمرک در 
همان روزها با اشاره به اینکه این خزنده ها 
در فــرودگاه امام خمینی یافت شــده 
بودند، گفته بود: »از مسافری که از مبدأ 
اولیه تایلند و از مسیر امارات وارد فرودگاه 
شده بود، سه ساک حاوی 3۵ بسته که در 
آن ۲۰۰ مارمولک، مار، الک پشت، عقرب 
و رتیل به وزن 13 کیلوگرم قرار داشتند، 

کشف شد«.
در ایــن میان رد ایــن فعالیت های 

غیرقانونی به باغ وحش هم می رسد. 
فروش حیوانات در فضای مجازی

خریــد و فروش حیوانات وحشــی 
و غیرمجــاز فقط مربوط بــه محدوده 
اتوبان آزادگان نیســت، مدتهاست که 
فضای مجازی هم محــل خوبی برای 
خرید و فروش هر نوع حیوانی محسوب 
می شود. نگاهی به آگهی های سایت های 
خرید و فروش و حتی اینستاگرام نشان 
می دهد که می توان بــه راحتی اقدام 
به خرید گونه هــای مختلف حیوانات 
از این طریق کرد.  بــه همین دلیل هم 
برخی از حامیان حیوانات به تازگی برای 
جلوگیری از خریــد و فروش اینترنتی 
حیوانات در پلتفرم های دیوار و شیپور 
به ریاست فراکســیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی نامه ای نوشته 
و از عالقه منــدان خواســته اند تا آن را 

امضا کنند. 

کسب در آمد با حیوانات وحشی
در حالی که انتظار این اســت که 
مردم در خصوص اجتناب از نگهداری 
از حیوانات وحشی آگاه شوند، گاهی 
اقدامات برخی افراد مشــهور درست 
در خالف این جهت اســت. به طوری 
که گاهی برخی ســلبریتی ها تصمیم 
به انتشار تصاویری همراه با حیوانات 
عجیب می گیرنــد. به طوری که عامه 
مردم هم گمان می کنند نگهداری از 
آنها باعث تفاخر است. آخرین ماجرا 
برمی گردد به علی زندوکیلی، خواننده 
که تصویری از خودش با شیری منتشر 
و از تصمیمش بــرای  نگهداری از این 
حیوان خبر داد. ایــن موضوع انتقاد 
شــدید حامیان محیط زیســت را به 
همراه داشــت تا جایی که زندوکیلی 
اعالم کرد که چنیــن تصمیمی ندارد 

و از حرفش سوء برداشت شده است.
البته در این میان نباید نسبت به 
تاثیر شبکه های مجازی و کاربرانی 
که در ســال های اخیر این حیوانات 
را بــه فرصتــی بــرای درآمدزایی 
خود بدل کرده انــد، بی تفاوت بود. 
گشــتی کوتاه در اینستاگرام، ما را با 
صفحاتی مواجــه می کند که افراد با 
انتشار تصاویر حیوانات خانگی شان 
بدل بــه چهره هایی با شــمار باالی 
دنبال کنندگان و بــه تبع آن، دارای 
امــکان گرفتن تبلیغات شــده اند. 
این در حالی اســت که قوانین برای 
برخورد با ایــن رفتارها هنوز نه تنها 
وجود ندارد که نهاد هــای نظارتی 
محیط زیســت هم آن را در اولویت 

اقدامات خود نمی بینند.

یک مرکز نگهداری غیرمجاز حیات  وحش در شهریار  کشف شد؛

تجارتباشیروطاووسهایعزلتنشین!

گزارش

مدیر کل نظارت بر تبلیغات سازمان نظام پزشکی تاکید دارد 
که بر اساس ضوابط فعلی که توسط وزارت بهداشت ابالغ شده 
است، چشم پزشــکان مجاز به فروش عینک در مطب هایشان 

نیستند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید پیش آمده باشد که مراجعه 
کنندگان به مطب چشم پزشکی، مشاهده کنند که در مطب 
عینک های طبی و آفتابی هم به فروش می رســد و حتی بعد از 
معاینه ی چشمانشان توسط پزشک تشویق شوند که از همان 

ویترین حاضر در مطب عینک شان را برای خرید انتخاب کنند.
در این ماجرا بخش های پنهانی وجود دارد که شــاید اغلب 
مراجعه کنندگان به چشم پزشک از آن بی اطالع باشند، همچون 
ماده های قانونی که چشم پزشکان را مجاز به فروش عینک در 
مطبشــان نمی داند و حتی »حمید ثابت قدم« رئیس اتحادیه 
عینک سازان و عینک فروشان در گفت وگو با ایلنا به این موضوع 
اشاره کرده بود و گفته بود: »بخشــی از چشم پزشکان با هدف 
فروش عینک اصرار بیجایی دارند تا بــرای اکثر بیماران خود 
عینک تجویز کنند در حالی که به طور مثال برای کسی که نمره 
چشمش ۲۵ صدم است نباید عینک تجویز کرد در این مسیر 
برخی پزشکان خودشان وارد کننده ی عینک شدند و از این راه 

درآمدزایی می کنند.«
رییس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان در بخش دیگر 
صحبت هایش اشاره می کند که »ما از وزارت صمت می خواهیم 
که عینک آفتابی و دودی را به عنوان عینک تزئینی و یا تجمالتی 
نشناسد بلکه آن را یک عینک طبی پیش درمانی معرفی کند و 
همچنین با رانت در این حوزه مبارزه کند و از ورود عینک توسط 
چشم پزشکان جلوگیری کند زیرا ادامه این روند باعث می شود 
تا بسیاری از عینک فروشان تغییر شغل بدهند و یا فروشگاه های 

خود را بفروشند و به کار دیگری مشغول شوند.«
»فربد رهنما« مدیر کل نظارت بر تبلیغات ســازمان نظام 
پزشــکی در این باره به خبرنگار ایلنا می گوید: »در حال حاضر 

جاهایی که مجاز هستند ساخت و فروش عینک طبی انجام دهند؛ 
دو دسته هستند، یکی مراکز ساخت و فروش عینک طبی که 
موسسات درمانی وزارت بهداشت و فردی که حداقل کارشناس 
اپتومتریک باشد مجوز به او اعطا می شود و یک درصد محدودی 
از عینک فروش ها هم مجوز وزارت بهداشت برای ساخت و فروش 
عینک طبی دارند که باید این اقدام را انجام دهند و فرد دیگری 
نباید اقدام به فروش عینک کند، بنابراین اگر احیاناً چشم پزشکی 

در مطبش این کار را انجام می دهد مورد تایید نیست. «
او در مورد ماجرای فــروش عینک در مطب و کلینیک های 
چشم پزشکی، تصریح می کند: »مطابق ماده ی ۸ قانون تشکیل 
وزارت بهداشــت، نظارت، کنترل و برنامه ریزی مراکز درمانی 
خصوصی بر عهده ی وزارت بهداشت است و در حال حاضر باید 
دید که آیا مطب های چشــم پزشکی مجاز به فروش عینک در 
مطب هستند یا نه که این موضوع ظرف سالیان گذشته باال و پایین 
و تغییراتی داشته و همچنین بر اساس ضوابط فعلی که این ضوابط 
توسط وزارت بهداشت ابالغ شده است، چشم پزشکان مجاز به 

فروش عینک در مطب هایشان نیستند.«
وی ادامه می دهد: »البته قابل ذکر اســت که بســیاری از 
چشم پزشکان هم این کار را انجام نمی دهند و البته یک زمانی 
بر اساس ضوابط وزارت بهداشت این ممنوعیت وجود نداشت و 
مجاز بود که این اتفاق بیفتد، االن تعداد کمی ممکن است این کار 
را انجام دهند هرچند که تعداد آنها زیاد نیست، بازدید و نظارت از 
مطب ها بر عهده ی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت های درمان 
است که آنها باید به این موضوع نظارت داشته باشند که آیا این 

اتفاق می افتد یا نه.«
رهنما می افزاید: »در حال حاضر جاهایی که مجاز هستند 
ساخت و فروش عینک طبی انجام دهند؛ دو دسته هستند، یکی 
مراکز ساخت و فروش عینک طبی که موسسات درمانی که وزارت 
بهداشت به این ها مجوز می دهد و فردی که حداقل کارشناس 
اپتومتریک باشد مجوز به او اعطا می شود و یک درصد محدودی از 

عینک فروش ها هم مجوز وزارت بهداشت برای ساخت و فروش 
عینک طبی دارند که باید این اقدام را انجام دهند و فرد دیگری 

نباید اقدام به فروش عینک کند.«
وی ادامه می دهد: »بنابراین اگر احیانا چشــم پزشکی در 
مطبش این کار را انجام می دهد مورد تایید نیست و اگر احیاناً 
عینک فروشی که از صنف خودش مجوز فروش عینک آفتابی 
دارد ولی اقدام به ســاخت و فروش عینک طبی می کند آن هم 

مورد تایید نیست و نباید انجام شود.«
رهنما می گوید: »نمی دانم چرا قانون مربوطه آنقدر تغییر 
می کند. بحث فروش و ساخت عینک طبی یک بحث طوالنی 
مدت چندین و چند ساله است که وجود دارد، اما مسئله ی عمده 
و اصلی صنف فروش عینک توسط عینک فروشی هایی است که 

ممکن است فقط مجوز فروش عینک آفتابی داشته باشند.«
وی افزود: »در واقع الزامی بر این قضیه وجود ندارد که این دو 
مکان باید از همدیگر جدا باشند و االن با توجه به ضوابط که وزارت 
بهداشت گذاشته این امکان وجود دارد که یک دفتر اپتومتریک 
با یک موسسه ساخت و فروش عینک طبی در یک مکان وجود 
داشته باشد.« رهنما خاطرنشان می کند: »چنین الزامی وجود 
ندارد که حتما این دو از هم جدا باشــد و چنین استدالل متقن 
علمی که حتما باید اینها از هم جدا باشد وجود ندارد، آن چیزی که 
وزارت بهداشت اعالم کرده این است که چشم پزشکان در مطب 

شان عینک به فروش نرسانند.«
همچنین »حمید ثابت قدم« رئیس اتحادیه ســازندگان و 
فروشــندگان عینک تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره 
افرادی که می توانند از اتحادیه جواز کسب ساخت و فروش عینک 
بگیرند، اظهار داشت: »تا سال ۶۸ کسانی که عالقه مند بودند بعد 
از امتحان در وزارت بهداشت و قبولی در آزمون مدرک و پروانه 
ساخت و فروش عینک طبی را دریافت می کردند. از سال ۶۸ این 
مسئله متوقف شد و به ما اعالم کردند که باید به شکل آکادمیک 

و دانشگاهی انجام بشود.«

وی ادامه می دهد: »ما از طریق اتحادیه عینک سازان اقدام 
کردیم و دانشگاه علمی کاربردی تاسیس کردیم و این دانشگاه از 
سال ۸۰ آغاز به کار کرد و ۶ دوره نیز فارغ التحصیل وارد بازار شدند 
که مجوزهای خود را نیز از وزارت بهداشت و درمان گرفتند، اما 
متاسفانه سال ۸۵ وزارت بهداشت و درمان از فعالیت این دانشگاه 

جلوگیری کرد.«
ثابت قدم می افزاید: »اگر فعالیت دانشــکده مــا ادامه پیدا 
می کرد مشــخص می شــد که هر کســی باید کار خودش را 
انجام بدهد یعنی چشم پزشــکان باید به طبابــت بپردازند، 
اپتومتریست ها به سنجش بینایی خود بپردازند و عینک سازان 
نیز به عینک سازی خود بپردازند. وقتی سال ۸۵ جلوی فعالیت 
دانشکده گرفته شد به اپتومتریســت ها اجازه ساخت و فروش 
عینک داده شــد که این کار غیرقانونی است. البته ما به کسانی 

که فارغ التحصیل رشته اپتیک هستند جواز کسب می دهیم.«
حمید ثابت قدم همچنین در پاســخ بــه گفته های رهنما 
می گوید: »اینکــه گفته می شــود فقط تعداد محــدودی از 
عینک فروشان مجوز وزارت بهداشت دارند درست نیست و تا 
پایان سال ۶۸ کسانی که از طریق امتحان وزارت بهداشت و آزمون 
عملی اتحادیه قبول می شدند مجوز ساخت و فروش عینک طبی 
و آفتابی را دریافت می کردند و گروهی نیز فارغ التحصیالن رشته 
اپتیک به صورت دانشگاهی بودند که وظیفه آنها بینایی سنجی 
بود اما وزارت بهداشت به آنها مجوز ساخت عینک هم داده است.
در حالی که باید ساخت و فروش عینک توسط متخصصان این 

رشته که در حوزه عینک فعالیت می کنند انجام شود.«

ایلنا گزارش می دهد؛ 

چشم پزشکان مجاز به فروش عینک در مطب نیستند 
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