
»هفته نسبتًا س�ختي در پيش داريم. پيك 
اصلي كرون�ا در هفته آت�ي و روزهاي آينده 
است.« اين جمله اي است كه وزير بهداشت 
براي تش�ريح وضعيت ابتال به بيماري كرونا 
در گزارش�ش از پنجمين جلس�ه ستاد ملي 
مديريت و مقابله با بيماري كرونا بر آن تأكيد 
كرد. وي همچنان از مردم خواست با پرهيز 
از ت�ردد غيرض�روري و رعاي�ت بهداش�ت 
فردي كمك كنند تا كرونا را شكست دهيم. 
سخنگوي وزارت بهداش��ت با تأكيد بر روند رو 
به رشد بيماري كرونا طي روزهاي آينده، قطع 
زنجيره انتقال و كندشدن رش��د اين نمودار و 
كاهش شيب صعودي ابتال به بيماري را وابسته 
به مش��اركت مردمي دانس��ت و تأكيد كرد:»با 
كاهش س��فر هاي بين ش��هري و رعايت نكات 
بهداشتي و كاهش تردد و مراودات كرونا 80 تا 

90درصد قابل پيشگيري است.«
با تالش هاي ش��بانه روزي سربازان سفيدپوش 
خط مق��دم مبارزه ب��ا ويروس كرون��ا 73نفر از 
بيماران مبتال به كروناويروس در طول روزهاي 
گذشته از بيمارستان ها ترخيص شده اند. آنطور 
كه مدير مركز اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت 
درمان و آموزش پزش��كي كش��ور اعالم كرده 
با افزايش تعداد آزمايش��گاه ها و تس��ريع روند 
بيمارياب��ي تاكنون 388 فرد مبت��ال به بيماري 
كرونا شناسايي شده اند و تعداد فوتي هاي ناشي 

از اين بيماري به 34نفر رسيده است. بنا به تأكيد 
كيانوش جهانپور، بيماري در حال شيوع است و 
آمار مبتاليان به كرونا كماكان صعودي است و در 
روز هاي آينده روند رو به رشدي خواهد داشت. 

 بهترين راهكار ب�راي در امان ماندن از 
كرونا 

 روند مبارزه با ويروس كرونا همچنان ادامه دارد 
و هر روز گزارش هاي ت��ازه اي از زورآزمايي اين 
ويروس در بسياري از كشورهاي دنيا به گوش 
مي رسد. در اين ميان بهترين خبري كه در رابطه 
با اين ويروس مخابره ش��ده، اين است:»شمار 
بهبوديافتگان كرونا از مبتاليان پيشي گرفت.« 
براساس بررسي هاي انجام شده از سوي دانشگاه 
جان هاپكينز، در تاري��خ ۱9 فوريه در حالي كه 
آمار مبتاليان جديد در اي��ن روز 439 نفر بود، 
تقريباً هزار و 800 نفر از بيم��اران قبلي بهبود 
يافتند.  در ايران روند ابت��ال همچنان صعودي 
اس��ت. كيان��وش جهانپور، س��خنگوي وزارت 
بهداش��ت درباره روند ابتال به كرونا در صفحه 
ش��خصي خود نوشت:»ش��يب نمودار ابتال به 
كرونا در روزهاي آينده كماكان صعودي خواهد 
بود، در خانه مان��دن، محدوديت تردد، كاهش 
مراودات و رف��ت و آمدها، پرهيز از س��فرهاي 
غيرض��روري، لغو هرگونه تجم��ع و اجتماع در 
سراس��ر كش��ور در كنار رعايت نكات بهداشت 
فردي، تنها راه هاي كنترل بيماري كوويد- ۱9 

در هفته هاي آتي خواهد بود.«
 هفته سخت

س��عيد نمكي وزير بهداش��ت هم در گزارشي 
از جلسه س��تاد ملي مبارزه با كرونا با اشاره به 
هفته سخت پيش رو گفت:»هرچند در سراسر 
كش��ور، بخش هاي بيمارس��تاني آماده شده و 
امكانات وسيع، همكاران خود و تجهيزات الزم 
را به ميدان آورده ايم، اما واقعيت اين اس��ت كه 
هفته نسبتاً س��ختي در پيش داريم. با بررسي 
اپيدميولوژي��ك كه از رصده��اي بين المللي و 
ملي از بيماري انجام ش��ده، روند ب��ه گونه اي 
ديده مي ش��ود كه پيك بيم��اري در روزهاي 
آينده است؛اين به معني وحشت مردم نيست. 
با هوش��مندي م��ردم و به صحن��ه آمدن همه 
دست اندركاران، همه رس��انه ها و خبررساني 
دستگاه هاي مختلف و اشراف مديران ما در همه 
عرصه ها، اين خيز آتي بيماري را به خوبي تحت 
كنترل قرار خواهي��م داد. به هر حال مردم بايد 
در جريان روند آتي بيماري باشند.« وي از مردم 
تقاضا كرد، بيش��تر همراهي كرده و از ترددها 
واقعاً كم كنند. نمكي با تأكيد دوباره بر اينكه به 
قرنطينه شهرها اعتقاد ندارد و اين روش را علمي 
نمي داند، افزود:»به دنبال كنترل اياب و ذهاب 
افراد هستيم. خواهش من اين است كه ترددها 
به حداقل برس��د، مگر موارد بس��يار ضروري و 
با اطمينان كافي از اينكه مورد مش��كوكي بين 

مس��افران نيس��ت.« به گفته نمكي اگر مورد 
مشكوكي به ابتال در ورودي و خروجي شهرها 
ديده شود، حتماً اين فرد براي مدت ۱4روز به 

قرنطينه خواهد رفت. 
وزير بهداش��ت همچنين از ايجاد تخت ها براي 
موارد اورژانسي براي ظرفيت سازي، ضدعفوني 
معاب��ر و اماكن عموم��ي و كمك ب��ه نيروهاي 
پزشكي و پرستاري كشور با استفاده از نيروهاي 

پزشكي و پرستاري نيروهاي مسلح خبر داد. 
 كاهش ساعات اداري و دوركاري 

نمكي در رابطه با ديگر تمهيدات س��تاد مبارزه 
با كرونا هم با اش��اره به كاهش س��اعت اداري 
گفت:»قرار شد س��اعات كار ادارات با تفويض 
اختيار به ستاد اس��تاني مبارزه با كرونا و با نظر 
استاندار و اعالم دانشگاه علوم پزشكي به گونه اي 
تنظيم شود كه ستاد استاني بتواند در تأخير دو 
س��اعته يا كوتاه كردن دوساعته خدمت رساني 
در استان ها به شرطي كه خدمات مردم معطل 

نماند، تصميم گيري شود.«
به گفته وي همچنين قرار ش��د كارمنداني كه 
بيماري زمينه اي دارند نيز به گونه اي از چرخه 
كار اداري به س��مت دوركاري رفت��ه و حضور 
فيزيكي نداش��ته باش��ند و با تشخيص پزشك 
معتمد سازمان ها دوركاري كنند و افرادي كه 
ديابت يا بيماري زمينه اي دارن��د از جمله اين 

افراد هستند. 
نمكي در رابطه با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 
هم گفت: »قرار ش��د مدارس كل كشور از اين 
تصميم تبعيت كنند و در يك دوره س��ه روزه 
از ش��نبه تا دوشنبه در سراس��ر كشور مدارس 
تعطيل اعالم ش��ود.« به گفته وي وزير آموزش 
و پرورش با كمك صداوسيما و ساير دستگاه ها 
بايد بتوانند آموزش مجازي و آموزش از راه دور 
براي دانش آموزان فراه��م كنند.  نمكي درباره 
تعطيلي دانشگاه ها هم توضيح داد:»دانشگاه ها 
تا آخر هفته تعطيل هستند، اما پرسنل و اساتيد 
حاضر خواهند بود و به شكل مجازي و از راه دور، 

آموزش ادامه خواهد داشت.«
بنا به تأكيد وي همه ورزش��گاه ها و اجتماعات 
طبق روال قبل تعطيل است و بازي هاي فوتبال 
و موارد ديگر بدون تماش��اگر برگزار مي شود، 
همچنين اعتكاف نيز فعاًل برگزار نمي شود و تا 

پايان هفته آتي استمرار خواهد داشت. 
وزير بهداش��ت همچنين با اش��اره به بارگيري 
ي��ك هواپيماي حام��ل ماس��ك N95 و لوازم 
ديگ��ر تصريح كرد: »قرار ش��د ماس��ك و مواد 
ضدعفوني نيز با توجه به تسريع توزيع آن، بعد 
از برطرف ش��دن نياز بخش دولتي، آزاد شده و 
داروخانه ها و س��اير اماكن بهداشتي ماسك و 
الكل در اختيار داشته باشند و با نظارت تعزيرات 

در اختيار مردم قرار بدهند.«
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منفعت طلبان شكار در مناطق حيات وحش كشور در فضاي مجازي 
براي انحراف افكار عمومي به حمايت گسترده از يكي از محكومان به جاسوسي محيط زيست مشغول هستند

هشتگ به اسم جاسوس و  به كام شكار خارجي ها !

هفته جدال سخت با کرونا
وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه پيك بيماري در هفته پيش رو است، از مردم خواست 

با پرهيز از تردد غيرضروري و ماندن در خانه براي شكست كرونا با اين وزارتخانه همراهي كنند

با افزاي�ش انتقاد و 

عليرضا سزاوار
مطالبه گري نسبت   گزارش  2

به حضور شكارچيان 
خارجي در شاخص ترين زيستگاه هاي كشور، 
ذي نفعان شكار در فضاي مجازي براي انحراف 
افكارعموم�ي ب�ه حماي�ت گس�ترده از يك 
جاسوس محيط زيستي مشغولند؛ كسي هم 
نظارتي بر اين روند مشكوك اعمال نمي كند. 
دلس��وزان و مطالبه گران محيط زيس��تي كه در 
فضاي مجازي از شكار در مناطقي خاص گاليه 
دارند، با واكنش غيرمنطقي، تحكم آميز و حتي 
توهين آميز ذي نفعان شكار در راستاي انحراف 

افكار عمومي مواجه مي شوند. 
كاربراني كه بعض��اً روبات هم هس��تند و انتقاد 
به ش��كار را برنمي تابند، ت��الش مي كنند مانع 
اطالع رساني درباره حضور شكارچيان خارجي 
در كشور ش��وند و از همه جالب تر اينكه هشتگ 
آري به شكار و هشتگ نيلوفر بياني را به صورت 

گسترده منتشر كرده اند!
 نخستين تور شكار 2020 در ايران

اكنون 27روز از ورود نخستين گروه شكارچيان 
خارجي به كشور در سال جاري ميالدي مي گذرد؛ 
ش��كارچياني ك��ه با مج��وز س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت از س��وي اسرافيل ش��فيع زاده، 
برگزاركننده تورهاي ش��كار در ايران به كش��ور 
وارد شده اند تا در ۱2 استان كشور، قوچ، كل، آهو 
و گراز شكار كنند.  ورود اين شكارچيان خارجي 
و انتشار اسنادي كه نشان دهنده اعالم ظرفيت 
سازمان محيط زيس��ت براي صدور 447 مجوز 
شكار شامل 200 مجوز شكار براي اتباع خارجي 
است، اعتراضات متخصصان حوزه حيات وحش، 
فعاالن محيط زيس��ت و نمايندگان مجلس را به 

همراه آورد. 
به دنبال انتقادات تخصصي دانشگاهيان نسبت 
به تعداد زي��اد پروانه هاي ش��كار، فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست كشور اعالم كرد: به دستور 
عيس��ي كالنتري، صدور مجوز شكار براي اتباع 

خارجي متوقف شده و به غير از 28 مجوزي كه 
تاكنون ص��ادر و به حضور ش��كارچيان خارجي 
در كشور منجر ش��ده، ديگر براي اتباع خارجي 

مجوزي صادر نخواهد شد. 
 از حيات وحش يزد تا خراسان

با افزايش انتقادات به خاطر حضور ش��كارچيان 
خارجي در شاخص ترين زيستگاه هاي كشور از 
جمله پناهگاه حيات وحش حيدري در خراسان 
رضوي و پناهگاه حيات وحش بوروئيه در استان 
يزد و تأكيد بر ضرورت اصالح قانون قديمي شكار 
و صيد، موجي از مطالبه گ��ري براي ممنوعيت 
دائمي شكار اتباع خارجي در فضاي مجازي شكل 
گرفت.  مطالبه اصالح قانون شكار و صيد كه در 
دهه 40 از سوي جمعي از شكارچيان و ذي نفعان 
شكار تدوين شده و در كمال تعجب با وجود نقاط 
ضعفش تا ب��ه امروز به عنوان دس��تاويزي براي 

شكارفروشي قرار گرفته است. 
اين موج مطالبه گري در فضاي مجازي با واكنش 
ذي نفعان شكار اتباع خارجي مواجه شد، تا جايي 
كه برخي از شكاردوستان كه در پوشش حامي 

محيط زيس��ت فعاليت دارند، با اي��ن توجيه كه 
حضور شكارچيان خارجي در كشور به ارزآوري 
منجر مي شود، در صفحات خود »هشتگ آري 

به شكار« زدند!
 قوچ هاي 100 هزار دالري

اين ماجرا طي روزهاي اخير ابعاد جالب توجهي به 
خود گرفته است. ذي نفعان شكار با سوء استفاده 
از محكوميت اخير متهمان پرونده جاسوس��ي 
محيط زيست به خصوص نيلوفر بياني مي كوشند 
عواطف عمومي را تحت تأثير قرار داده و با حمله 
به سيستم قضايي كش��ور از انتقادات نسبت به 
شكار اتباع خارجي در كش��ور جلوگيري كرده 
و راه را براي ادامه صدور مجوز ش��كار براي اتباع 

خارجي باز كنند. 
نيلوفر بياني كه چند روز پيش به ۱0 سال زندان 
و رد مال محكوم شد، عضو مؤسسه مدافع شكار 
ميراث پارسيان است؛ مؤسس��ه اي كه در شش 
سال قبل س��ه پروانه ش��كار قوچ الرستان را در 
امريكا به مزايده گذاش��ت و مشترياني پيدا كرد 
كه براي خريد هر يك از اين مجوزها ۱00هزار 

دالر مي پرداختند. جالب اينكه خبر اين تجارت 
حيات وحش ايران را هم اس��رافيل ش��فيع زاده، 
برگزاركننده تورهاي ش��كار در ايران اسفند 92 
در مناظره اي كه در شبكه يك سيما برگزار شد، 

اعالم كرد !
 ورود نماينده مجلس به ماجرا

نيلوفر بياني چند سالي كارمند رسمي سازمان 
ملل بوده و 356 هزار و 600 دالر حقوق ماهانه اي 
بوده كه رسماً و طبق اسناد حسابداري سازمان 
ملل از اين س��ازمان گرفته است. چند روز پيش 
رياست دادگاه كه پرونده بياني را بررسي مي كرد، 
حق الزحمه دريافتي را مس��توجب ضبط به نفع 

دولت تشخيص داد. 
 محلي براي از بين بردن حيات وحش

نماينده مردم مشهد دراين باره به تسنيم گفت: 
»سال گذشته مسئوالن محيط زيست در توجيه 
صدور مجوزهاي ش��كار مدعي شدند، جمعيت 
حيات وحش آنقدر افزايش پي��دا كرده كه براي 
مديريت جمعي��ت، ناچارند مجوز ش��كار صادر 
كنند! اين ادع��ا را مراجع علم��ي و متخصصان 
حوزه محيط زيس��ت هم رد كردند؛ واضح است 
اين ادعا تنها يك بهانه    براي درآمدزايي جمعي 
فرصت طلب و سودجو كه از واردكردن شكارچيان 
خوشگذران به كشور، درآمدهاي هنگفت كسب 
مي كنن��د؛ جالب آنك��ه همين ش��كارچيان در 
بسياري از موارد در كشورهايي زندگي مي كنند 
كه از حيات وحش حفاظت مي شود، اما در سايه 
مجوزهايي كه در ايران براي شكار صادر مي شود، 
كشور ما را محلي براي از بين بردن حيات وحش 

مي دانند.«
اي��ن اتفاق��ات در حال��ي اس��ت كه س��ازمان 
محيط زيس��ت از تعداد مجوزهاي صادرشده و 
درآمد حاصل از آنها اطالعاتي منتشر نمي كند 
و تنها منبع خبري براي كسب اطالعاتي درباره 
حيوانات شكارش��ده از س��وي اتباع خارجي در 
ايران، تصاويري اس��ت كه اين شكارچيان براي 

فخرفروشي به يكديگر منتشر مي كنند!

ابراهيم مشيريان

بيانيه دلخراش قتل عام ميانكاله!
انتشار يك بيانيه مش�خص كرد كه دست سازمان محيط زيست و 
شكارچيان به خون هزاران پرنده ميانكاله آغشته است؛ سرانجام 
شكارچيان در بيانيه اي اعالم كردند كه ميانكاله را آنها مسموم و 
اعتراف كردند به اينكه عامل مرگ بيش از 2۷هزار پرنده در تاالب 
ميانكاله بودند. به گفته اين ش�كارچيان، س�ازمان محيط زيست 
تحت عنوان صدور مجوز ش�كار از آنها پول مي گي�رد و بعد اجازه 
ش�كار نمي دهد و همي�ن موضوع باعث مي ش�ود تا ش�كارچيان 
تاالب را مس�موم كنند؛ به همي�ن راحتي و به همين دلخراش�ي!

روز پنج شنبه بيانيه اي منس��وب به شكارچيان منطقه شرق مازندران 
كه بخشي از آنها ساكنان روستاهاي حاشيه تاالب بين المللي ميانكاله 
محسوب مي شوند، در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي منتشر شد. 
بيانيه اي كه در آن تلفات مشكوك پرنده هاي مهاجر در اين ذخيره گاه 
زيست كره جهان كه از حدود يك ماه گذشته شروع و همچنان نيز ادامه 
دارد را ناشي از ريختن عمدي س��م به داخل آب تاالب ميانكاله اعالم 
كردند.  اين در حالي است كه دامپزشكي استان مازندران پس از بررسي 
آزمايش��گاهي دليل اين تلفات را ناشي از مس��موميت نوعي ويروس 
بوتوليسم اعالم كرده بود. با گذشت بيش از يك ماه از شروع اين حادثه، 
تلفات هنوز هم ادامه دارد و در روزهاي اخير حتي اين تلفات به سمت 
شرقي تاالب ميانكاله در استان گلستان هم كشيده شده است. نيروهاي 
محيط بان مازني در داخل گل و الي همچنان به دنبال جمع آوري الشه 
اين پرندگان هستند كه نگراني درباره احتمال سرايت اين ويروس به 

اين نيروها هم وجود دارد. 
در بيانيه منسوب به شكارچيان ش��رق مازندران ادعا شده كه آنها در 
انتقام از دولت و به خصوص محيط زيس��ت تاالب ميانكاله را س��مي 

كرده اند تا انتقام شان را از محيط زيست بگيرند !
در اين بيانيه از دريافت وجه براي صدور پروانه شكار يك ماهه از سوي 
محيط زيست و باطل كردن اين پروانه ها پيش از سر رسيدن موعدشان 

به دليل شيوع تلفات انتقاد شده است. 
در همين رابطه مديركل محيط زيست مازندران خبر داده كه پيرو اين 
بيانيه، محيط زيست در قالب تشويش اذهان عمومي از بيانيه منصوب به 

شكارچيان شرق استان مازندران به قوه قضائيه شكايت كرده است. 
حسينعلي ابراهيمي كارنامي در گفت و  گو با ايرنا گفته كه »اداره حقوقي 
محيط زيست استان مازندران مصمم به پيگيري شكايت از شكارچياني 
است كه اين بيانيه را منتشر كردند و پس از آن قطعاً نيروهاي انتظامي 
و قضايي صادركنندگان احتمالي اين بيانيه را شناسايي و تحويل قانون 

خواهند داد.«
تاالب بين المللي ميانكاله در ش��رق مازندران ح��دود 40هزار هكتار 
مساحت دارد كه از بهشهر در شرق اين خطه شمال كشور تا آشوراده در 
استان گلستان گسترش دارد و همه ساله در اين پهنه آبي كه در زمره 
يكي از 600 ذخيره گاه زيست كره جهان قرار دارد، بيش از ۱50گونه 

پرنده مهاجر زمستان گذر و بومي به طور فصلي زندگي مي كنند. 
از بهمن سال جاري بر اثر آنچه كه بعدها دامپزشكي مازندران از آن به 
عنوان مسموميت و بوتوليسم )سمي كه باعث فلج عضالني مي شود( 
اعالم كرد، بيش از چندين هزار بال پرنده مهاجر از حدود 30گونه تلف 

شدند و اين تلفات همچنان ادامه دارد. 
به دنبال تلفات پرندگان عالوه بر ممنوع اعالم شدن شكار پرندگان و 
خريد و فروش آن، تاالب بين المللي ميانكاله نيز قرنطينه شد و از سوم 
بهمن ماه تاكنون نيروهاي محيط زيست سرگرم جمع آوري الشه هاي 

اين پرندگان با حداقل تجهيزات و ايمني هستند. 
شيوع ويروس كرونا در ايران از حدود ۱0 روزگذشته تاكنون باعث شد 
تا حدودي تلفات پرندگان مهاجر زمس��تان گذر در تاالب ميانكاله با 
وجود جمع آوري الشه ها در فضاي سخت و دشوار تاالب از سوي يگان 

حفاظت محيطزيست مازندران به فراموشي سپرده شود. 
مطابق مدارك منتشرشده، س��ازمان محيط زيست پس از انتشار اين 
نامه از شكارچيان محلي شكايت كرد.  واقعيت اين است كه يك چرخه 
مداوم از بي قانوني و وظيفه نشناس��ي به خشونت و انتقام از طبيعت و 
مرگ هزاران موجود زنده مي انجامد. منفعت شكارچيان محلي تنها در 
شكار نيس��ت، در ارتباط با بازار و قاچاق اسلحه هم هست كه بهترين 
نمونه اش ورود شكارچيان غيرمحلي كه براي هر ساعت امكان تيراندازي 
و شكار پول مي دهند.  هنوز روشن نيست در اين همداستاني سازمان 
محيط زيست و شكارچيان آيا نتايج ازمايشگاه و كالبد شكافي ها عمدي 
يا غيرعمدي اشتباه منتشر شد يا واقعاً حتي از تشخيص سم هم ناتوان 
بوده اند.  بنا بر ظواهر امر، آنچه سازمان محيط زيست مي دانست و قادر 
به گفتنش نبود، حقيقت مشاركت غيرمستقيم در مرگ هزاران موجود 

زنده بود. آن هم براي طمع پول صدور مجوز شكار!

-----------------------------------------------------
 عبداهلل گنجي توئيت زد: اين روز ها پرفسور سميعي جاي دكتر 
شريعتي، كورش و شكسپير را گرفته است و نشان مي دهد اعتبار چقدر 
قدرتمندتر از محتوا عمل مي كند و تخصص چقدر موجب اعتماد سازي 

مي شود. 
-----------------------------------------------------

 عباس عبدي در كانال تلگرامي اش نوشت: ترديدي نيست كه 
بايد نگران بود، ولي در عين حال بياييد مسلط بر رفتار خودمان باشيم. 
طي اين روزها بارها ديدم كه برخي فايل هاي صوتي به نام هاي مجهول 
و ناشناخته يا جعلي درباره وضعيت ارسال مي شود. جالب اينكه همه 
ارسال ها از افراد محترم و فهميده بود. بعضاً نظرم را مي پرسيدند كه آيا 
محتواي فايل درست است يا نه؟ بگذريم از اينكه جعلي بودن برخي 
واضح بود چون از طرف كسي صحبت مي كرد كه آن طرف لهجه روشن 
تركي دارد و اين جاعل فارسي صحبت مي كرد. پاسخ من اين بود كه 
اصاًل چنين مطالب��ي را نمي خوانم كه بخواهم صحت و س��قم آنها را 
ارزيابي كنم. درست است كه اطالع رساني رسمي اشكاالت اساسي دارد 
و قطعاً اعتماد آفرين نيست، ولي راه مقابله با آن پناه بردن به مطالب 
بدون دقت و جعلي نيست. اين اندازه از توجه به اين مطالب، عامل اصلي 
توليد و انتشار آنها نيز هست. قرار نيست به منابع ناشناس و جعلي پناه 
ببريم. مطالب دروغي كه با خواندن آنه��ا خودمان و عزيزانمان را آزار 
مي دهيم. بياييد به خودمان رحم كنيم و از خودزني بپرهيزيم و اين 

فايل هاي بي نام و نشان را نه بخوانيم و نه نشر دهيم. 
-----------------------------------------------------

 زهرا احمدي با انتش�ار اين اسكرين ش�ات توئيت زد: جالبه 
وس��ايل پيش��گيري از  كرونا در همه ج��اي دنيا تبديل ش��ده به يك 
بيزينس سودآور. قيمت ماسك N95 در فروش��گاه آمازون يهو رفته 
باال و رسيده به 84 دالر! با دالر امروز ما ميش��ه بيش از يك ميليون و 

300 هزار تومن!
-----------------------------------------------------

 فوآد ايزدي با انتشار اين اسكرين شات نوشت: گزارش نشريه 
پزش��كي امريكايي درباره ويروس كرونا: چ��ون در امريكا 32 ميليون 
كارمند و كارگر امكان استفاده از مرخصي با حقوق را ندارند و اگر سر كار 
حاضر نشوند آن روز حقوق نمي گيرند، بسياري حتي هنگام بيماري سر 

كار مي روند و اين موجب شيوع بيشتر كرونا خواهد شد. 
-----------------------------------------------------

 مهدي خانعلي زاده با انتش�ار اين عكس نوشت: چند درصد 
از اروپايي ها بعد از استفاده از توالت، دست هايشان را مي شويند؟ آمار 
فرانس��ه، ايتاليا و اس��پانيا را ببينيد و انتخاب كنيد كه اسالم با احكام 
طهارت ۱400 سال پيشش، عقب مانده است يا سكانس هاي ويديويي 

جذاب و دل فريب از پاريس و رم و مادريد!
-----------------------------------------------------

 محمد كدخدايي با انتش�ار اين عكس نوشت: كل كشته هاي 
كرونا در جهان حدود 2 هزار نفر است، در حالي كه تاكنون بيش از 200 
هزار نفر از كودكان يمني به خاطر محاصره غذايي از دنيا رفته اند و هيچ 

جا مطرح نمي شود. اين يعني امپراتوري رسانه اي صهيونيستي. 
-----------------------------------------------------

 سيدامير سياح با انتش�ار اين تصاوير نوشت: ايلنا از فوت 
الهام شيخي فوتساليس��ت قمي از  كرونا خبر داد. بعد سايت ركنا 
درباره آن مرحوم با رئيس هيئت فوتبال قم مصاحبه و عكسش را 
منتشر كرد. االن با تعقيب هشتگ  الهام شيخي ببينيد در 20ساعت 
چه حجمي از محتواي تلخ و ترس و تنفر، توليد و منتشرشده: جون 
مردم تو ايران چقدر ارزونه، ديدين دروغ ميگفتن كرونايي ها خوب 
ميشن، آمار كرونا فاجعه است، بميرم مادرش چي ميكشه، چقدر 
گفتيم قرنطينه كنين، فوتبال ايران تس��ليت، اوض��اع بدتر از اين 
حرف هاست و...، اما الهام شيخي در يك سلفي خبر فوتش را تكذيب 
كرد، اما درباره مرگ  او همچنان خبر توليد و پخش مي شود. كاسبان 

فيك نيوز هم در پي سوژه بعدي !

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير. 

مشاوران »همكده« 
فاقد پروانه و صالحيت هستند

مع�اون انتظام�ي و رس�يدگي ب�ه تخلف�ات صنف�ي و حرف�ه اي 
س�ازمان نظام روانشناس�ي و مش�اوره كش�ور گفت: بس�ياري 
از مش�اوراني كه در »همك�ده« خدم�ات تلفني مش�اوره انجام 
مي دهن�د فاق�د پروان�ه و صالحي�ت حرف�ه اي هس�تند. 
معاون انتظامي و رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره كش��ور، ميزان تخلفات روانشناسان و مشاوران 

كشور در سال 98 را تشريح كرد. 
حسين مصباح به ارائه گزارش تخلفات روانشناسان و مشاوران كشور 
در سال 98 پرداخت و گفت: طي سال جاري حدود 900 فقره پرونده 
شكايت يا گزارش به سازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره اطالع داده 
شده و همچنين در سال جاري س��ازمان روانشناسي و مشاوره حدود 
600 مورد بازرسي حضوري يا مجازي به منظور بررسي نحوه عملكرد 
روانشناسان و مشاوران انجام داده است كه در پي آن حدود ۱80 مورد 
)فرد يا مؤسسه( به سازمان احضار شدند كه از اين ميان 80 مورد از آنها 
با پذيرش اشتباهات خود متعهد به اصالح يا توقف فعاليت خود در حوزه 

روانشناسي يا مشاوره شدند. 
به گزارش خبرگزاري ايس��نا، معاون انتظامي و رسيدگي به تخلفات 
صنفي و حرفه اي س��ازمان نظام روانشناس��ي و مش��اوره كشور ادامه 
داد: همچنين حدود ۱5مورد اعمال مجرمانه در حوزه روانشناس��ي و 
مشاوره طي سال جاري صورت گرفته كه جرم اغلب آنها ارائه خدمات 
روانشناسي و مشاوره كشور بدون داشتن پروانه از سوي سازمان نظام 
روانشناسي و مشاوره بوده است؛ پرونده اين متخلفان به دادگاه ارجاع 

شده كه براي سه مورد از آنها حكم صادر شده است. 
به گفته مصباح، جعل مدرك، ارائه خدمات روانشناس��ي و مش��اوره 
كشور بدون داشتن پروانه از سوي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كشور )دخالت در امر غيرتخصصي(، جعل عنوان به قصد فريب مردم 
و... از جمله اعمال مجرمانه در حوزه روانشناس��ي و مشاوره محسوب 
مي شوند.  وي در ادامه با اشاره به تخلف مؤسسه »همكده« كه از طريق 
مشاوره هاي تلفني خدمات روانشناسي و مش��اوره اي ارائه مي كنند، 
بيان كرد: بسياري از روانشناسان و مشاوران مؤسسه مذكور فاقد پروانه 

و صالحيت در حرفه روانشناسي و مشاوره هستند. 
به گفته مع��اون انتظامي و رس��يدگي به تخلفات صنف��ي و حرفه اي 
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كش��ور،  هنوز فعاليت اين مؤسسه 
متوقف نشده است، اما به آنها تذكراتي داده شده و پرونده آنها در دست 
بررسي است و در صورت لزوم از طريق مراجع قانوني اقدامات الزم به 

عمل خواهد آمد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک


