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س�خنگوي وزارت بهداش�ت روز گذش�ته 
خب�ر از شناس�ايي ۲۱۱۱ مورد جدي�د ابتال به 
كرون�ا داد. با اين حس�اب مجم�وع مبتاليان 
اين بيماري در كش�ور اكن�ون ب�ه ۱۲۴هزارو 
۶۰۳ نفر رسيده اس�ت، اما خبر خ�وب اين بود 
كه در ۱۰ اس�تان موارد فوتي صفر و در ش�ش 
اس�تان يك مورد فوت�ي گزارش شده اس�ت. 
بنا ب��ه گفته كيان��وش جهانپ��ور از روز 29 تا ۳۰ 
ارديبهشت ۱۳99 و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي 2هزار و ۱۱۱ بيمار جدي��د مبتال به 
كوويد۱9 در كشور شناسايي شدند. به اين ترتيب 
مجموع بيماران كرونا در كشور به ۱2۴ هزار و ۶۰۳ 
نفر رسيد.  خوشبختانه تا كنون 9۷ هزار و ۱۷۳ نفر 
از بيماران نيز بهبود يافته و ترخيص شده اند. ضمن 
اينكه ۷۱۶ هزار و ۱۷۶ آزمايش تشخيص كوويد۱9 

هم در كشور انجام شده است. 
 وضعيت قرمز در خوزستان

جهانپور با بي��ان اينكه حداكث��ر 2۰ درصد موارد 
جديد كرونا از موارد بس��تري در بيمارس��تان ها 
هستند، تأكيد كرد: » از بين مبتاليان جديد، ۴2۴ 
مورد بس��تري و يك هزار و ۶۸۷ مورد سرپايي و از 
افراد در تماس با مبتاليان بودند كه شناسايي شدند. 
« سخنگوي وزارت بهداشت گفت: »متأسفانه در 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۶2 بيمار كوويد۱9 جان 
خود را از دست دادند. به اين ترتيب مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۷ هزار و ۱۱9 نفر رسيد.« 
سخنگوي وزارت بهداشت همچنين گفت: » در 2۴ 
ساعت گذشته در ۱۰ استان موارد فوتي صفر و در 
۶ استان يك مورد فوتي گزارش شده است. از سوي 
ديگر 2۶9۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 هم 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند.« وي تأكيد كرد: » وضعيت استان خوزستان 
همچنان قرمز است، اما با توجه به اقدامات مناسب 
انجام شده و اعمال محدوديت ها، اميدواريم ظرف 
هفت تا ۱۰ روز آين��ده گزارش هاي مثبتي در اين 

استان داشته باشيم. «
 جلوگيري از ترددهاي غير ضروري

جهانپور افزود: »ساير استان ها و از جمله استان هايي 
كه قباًل هشدار اعالم ش��ده بود، به دنبال اقدامات 
مناسب انجام شده وضعيت نسبتاً پايداري دارند. 
طبيعتاً تداوم اين روند مستلزم استمرار در رعايت 
موازين بهداشت فردي و اجتماعي و فاصله گذاري 
اجتماعي اس��ت.« وي با اش��اره به در پيش بودن 

تعطيالت عيد فطر نيز گفت: »الزم اس��ت مردم 
در همه استان ها سفر را از برنامه خود خارج كنند 
و اميدواري��م در اين روزهاي تعطي��ل ترددهاي 

غيرضرور نداشته باشيم.«
 موج دوم كم خطرتر و آرام تر

روز گذش��ته يك خبر خوب ديگر هم منتشر شد 
كه بر اس��اس پيش بيني ها موج دوم شيوع كرونا 
در ايران كم خطرتر و آرام تر طي مي ش��ود؛ زيرا ما 
با رفتار ويروس بهتر آش��نا ش��ده ايم.  رئيس اتاق 
فكر ستاد كروناي استان تهران دوشنبه در اولين 
روز از هفتمين نشس��ت برنامه تب��ادل تجربيات 
علم و فناوري در كشورهاي اسالمي با بيان اينكه 

اكنون نسبت به آغاز شيوع كرونا تجهيزات بيشتر و 
بهتري داريم، گفت: » آموزش رفتارهاي بهداشت 
فردي داده شده و مردم بيش��تر رعايت مي كنند. 
 بنابراين انتظار داريم موج بعدي ش��يوع ويروس 
كرونا كم خطرتر باش��د و آرام تر طي شود. دولت 
ما و بعضي دولت ها اين فرضيه را داشتند كه حتي 
نجات يك نفر مهم است و هيچ بيماري نبايد بدون 
درمان رها شود.« وي به راهكارهاي جلوگيري از 
شيوع كرونا اشاره و اظهار كرد: » تجهيزاتي مانند 
ماسك و دستكش مي تواند تا حد ۶۰ تا ۷۰ درصد 
از انتقال بيماري جلوگيري كند؛ كش��ورهايي كه 
سابقه مبارزه با بيماري هاي همه گير مانند سارس را 

داشتند، مانند چين و كره بهتر عمل كردند.«
  ماسك هاي خانه بيشتر از كارخانه

رئيس اتاق فكر س��تاد مب��ارزه با كرونا با اش��اره 
ب��ه وضعي��ت وي��روس كرون��ا در اي��ران گفت: 
»پيش بيني هاي متفاوتي از ۱۴ ه��زار تا ۵۶ هزار 
مرگ و مير بر اثر بيماري در ايران انجام شد كه هيچ 

كدام به دليل اقدامات پيشگيرانه محقق نشد.«
وي با بيان اينكه تحريم ها نقش مهمي در كاستن 
از توانايي ما در مبارزه با كرونا داش��ت، ادامه داد: 
» ب��ا وجود اي��ن، اقدامات خوبي توس��ط دولت و 
مردم صورت گرفت و امروز ميزان ماس��ك هايي 
كه در خانه ها دوخته شده از مجموع ماسك هاي 

توليدشده در كارخانه ها بيشتر است.«
قناعتي به آس��يب هاي ويروس كرون��ا در بخش 
اقتصاد اشاره كرد و افزود: » صنايع مختلف از اين 
بيماري آس��يب ديده اند و حتي كسب وكارهاي 
كوچك بيشتر ضرر كرده اند؛ سبك زندگي تغيير و 

در دوران پساكرونا بيشتر هم تغيير مي كند.«
 ۱۰7 شهيد كادر درمان

وي به نقش فناوري اطالعات در زمان ويروس كرونا 
اشاره كرد و گفت: » فناوري اطالعات در آموزش، 
بررسي و به دس��ت آوردن اطالعات بسيار مفيد 
بود. نرم افزارهاي بيماريابي ي��ا كمك به بيماران 
نيز از طريق فناوري اطالعات توسعه يافته و ارائه 
شدند. نقشه رديابي تماس از ديگر دستاوردهاي 
فناوري اطالعات اس��ت كه ميزان ارتباط  بيمار را 
با افراد مختلف نش��ان مي دهد.« رئيس اتاق فكر 
ستاد كروناي استان تهران، جلوگيري از مراجعات 
حضوري را يكي از مؤلفه هاي درمان كرونا دانست 
و يادآور شد: » درمان ويروس كرونا و آموزش براي 
جلوگي��ري از ابتال به آن ب��ا آموزش هاي برخط و 
انواع اپليكيشن ها ممكن  است.«  قناعتي با انتقاد 
از انتشار بيش از حد اخبار در فضاي مجازي گفت: 
» فناوري اطالعات مي تواند ضررهايي داشته باشد 
و در زمان كرونا اخب��ار زيادي در م��ورد راه هاي 
جلوگيري از كرونا منتشر شد كه بسياري درست 

نبودند و در حد شايعه هستند.«
روز گذش��ته حس��ين كرمانپور، مدير كل روابط 
عمومي سازمان نظام پزشكي هم با انتشار پستي 
در صفحه توئيتر خود اعالم كرد كه در پي شيوع 
بيماري كرونا در كشور، ۱۰۷ نفر از كادر درماني به 
شهادت رسيدند و ۷92 نفر از اين عزيزان به بيماري 

كرونا مبتال شدند. 
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غلبه نيمي از كشور بر كرونا
به گفته سخنگوي وزارت بهداشت در ۱۰ استان كشور موارد فوتي كرونا صفر و در ۶ استان يك مورد فوتي گزارش شده است 

شوراي نگهبان: آيين نامه اجرايي 
سال 1334 كانون هاي وكال اعتبار ندارد

ش�وراي نگهب�ان در پاس�خ ب�ه ش�كايت مطروح�ه در دي�وان 
عدال�ت اداري اع�الم ك�رد: آيين نام�ه اليح�ه اس�تقالل كانون 
وكالي دادگس�تري مصوب ۱۳۳۴ به دليل ملغي ش�دن با مصوبه 
بع�دي رئيس ق�وه قضائي�ه) آيين نامه س�ال ۸۸( اعتب�ار ندارد. 
سال گذشته در پي شكايت يكي از دانش آموختگان رشته حقوق در ديوان 
عدالت اداري و برابر تصميم قطعي معاونت قضايي ديوان، اعتبار نداشتن 
آيين نامه اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ اعالم 
شد، اما وكالي دادگستري با اعتراض به تصميم اين مرجع قضايي و بدون 

توجه به آن، بر اساس آيين نامه منسوخ اقدام به پذيرش وكيل كردند!
 اين رويه اشتباه ادامه داشت تا اينكه با طرح شكايت جديدي در ديوان 
عدالت اداري، اين مسئله عنوان ش��د كه » تعيين ظرفيت براي وكالت 
مغاير با سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي ابالغي مقام معظم 
رهبري است.«  در رسيدگي به اين شكايت، ديوان عدالت اداري موضوع 
را از شوراي نگهبان استعالم كرد كه اخيراً فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ 
به استعالم صورت گرفته اعالم كردند: » آيين نامه اليحه استقالل كانون 
وكالي دادگس��تري مصوب ۱۳۳۴ به دليل ملغي شدن با مصوبه بعدي 

رئيس قوه قضائيه اعتبار ندارد.«
 با توجه به نظر فقهاي ش��وراي نگهبان و عدم اعتب��ار آيين نامه اليحه 
استقالل كانون وكالي دادگس��تري مصوب سال ۳۴ و الزم االجرا بودن 
آيين نامه اصالحي اليحه اس��تقالل كانون وكالي دادگستري مصوب 
۸۸، برگزاري آزمون وكالت بر اساس آيين نامه بي اعتبار سال ۳۴ توسط 
اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي دادگس��تري غيرقانوني اس��ت.  
همچنين با توجه به اينكه منابع آزمون وكالت هم تغيير يافته، اتحاديه 
سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران موظف است بر اساس منابع 
جديد آزمون وكالت را برگزار كند و عدم توجه به اين موضوع سبب ابطال 

آزمون وكالت خواهد شد. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسین سروقامت

آرزوهاي محال بر باد رفته با صيد ترال
صيد كف روب، همچنان محيط زيست را  به خاك سياه 

مي نشاند و صيادان محلي را خانه نشين مي كند
روش »ترال« يا ك�ف روب، نوعي صي�د ماهي با مقادير باالس�ت كه 
يك توري بزرگ توس�ط ش�ناور كشيده مي ش�ود و تم�ام جانداران 
س�ر راه خ�ود را جمع آوري مي كن�د. اخي�راً رئيس ق�وه قضائيه  هم 
صيد ترال را غيرقانوني دانس�ت و نس�بت به ادامه آن هش�دار داد. 
صيد ترال در جنوب كش��ور به حدي افزايش پيدا كرده كه سال گذشته 
نيروي دريايي سپاه پاسداران در قالب چندين مأموريت، كشتي هاي ايراني 
و چيني ترال را توقيف كرد. حاال چيني ها مدتي است كه رفته اند و صيادان 

ايراني بيش از گذشته به صيد ترال روي آورده اند. 
 خانه نشيني صيادان

صيد غيرمجاز ترال، باليي است كه به جان انواع آبزيان خليج فارس افتاده 
و صداي صيادان را هم درآورده است، به رغم همه هشدارها همچنان شاهد 
خسارات ترال به محيط زيست هستيم.  ترال داراي خطرات بسيار زيادي 
براي آبزيان به ويژه آبزيان كف زي اس��ت و عامل انقراض برخي از آبزيان و 
نابودي موجودات دريايي است. شناورهاي غيرمجاز ترال حتي تور صيادان 
محلي را پاره مي كنند و توجهي به خواسته صيادان ندارند كه اين برخوردها 
باعث شده صيادان به مرور قايق هاي خود را بفروشند و شغل ديگري انتخاب 
كنند يا اينكه بيكار و خانه نشين شوند.  سال هاست كه صيادان آرزو مي كنند 
از صيد ترال كه عامل��ي براي نابودي انواع آبزيان در درياس��ت جلوگيري 

شود، اما هنوز چشم انتظارند. 
 هشدار رئيس دستگاه قضا

قضيه به قدري جدي است كه به تازگي رئيس قوه قضائيه  صيد ترال در خليج 
فارس را غيرقانوني دانست و افزود: اين ش��يوه صيد همه آبزيان را تهديد 
مي كند و زمينه اقتصادي و صيادي را از بين مي برد؛ بايد نيروي انتظامي، 
مسئوالن سياسي و وزارت جهاد كش��اورزي با اين موضوع برخورد كنند.  
رئيسي تأكيد كرد كه » وزارت جهاد كشاورزي نبايد اجازه دهد فضا براي 
صياداني كه قانونمند كار مي كنند و از اكوسيستم دريايي محافظت مي كنند 
به سبب عده اي سودجو مشكل ايجاد شود. « صيد ترال به  رغم اينكه معيشت 
صيادان را تحت تأثير قرار داده بود، اكوسيستم خليج فارس و درياي عمان و 
تنوع آبزيان را نيز تحت خطر قرار داده بود، اما در اين بين سكوت رسانه ها و 
نرسيدن صداي حرف صيادان به گوش مسئوالن باالدستي فضا را گل آلودتر 

مي كرد تا اينكه تهيه مستند دريابست عمق اين فاجعه را به رخ كشيد. 
 جهادي ها وارد عمل شدند

به رغم تمام مخالفت ها »دريابس��ت« در جش��نواره فيلم عمار اكران شد 
و جايزه گرفت و با همكاري نيروه��اي حزب اللهي، جهادي و هيئت هاي 
مذهبي كش��ور بارها و بارها در مقابل مخالفت ها و سنگ اندازي ها اكران 
شد تا توانست مسئوالن امنيتي و دس��تگاه قضا را به اين موضوع حساس 
كند.  سال گذشته بعد از جرياناتي كه در حوزه صيادي و صيد ترال به وجود 
آمد با دستور فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران بسيج دريايي تشكيل 
شد كه تا حدود زيادي در بحث جلوگيري از صيد غيرمجاز به كمك آمد. 
خبرگزاري تسنيم هم در گزارشي تأكيد كرده كه اين وضعيت » زير سايه 
برخي رانت ها و رابطه ها، فضاي مناسبي را براي اعطاي مجوزات ميلياردي 
به برخي كش��تي ها و طبق گزارش��ات ميداني به برخي نورچشمي هاي 

پايتخت نشين ايجاد كرده بود.«
 تبديل دريا به كوير بيولوژيك

كش��تي ها و لنج هاي صيادي طبق قانون بايد در فاصله ۱2مايلي و عمق 
بيش از 2۰۰متري به صيد و صيادي بپردازند و اداره كل شيالت بايد نظارت 
بيشتري داشته باشد كه اين شناورها در همان جايي كه مجوز صيد دارند، به 
صيد بپردازند.  به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، صيادان ترال به ازاي 
صيد هر كيلوگرم ميگو، بين هفت تا هشت كيلوگرم انواع و اقسام آبزيان 
غيرخوراكي مثل كوسه ماهيان، سفره ماهيان، گربه ماهيان، مارماهيان، يال 
اسبي ها، خرچنگ ها، صدف ها، ستاره دريايي، دوكفه اي ها، الك پشت ها، 
ژله فيش ها، بنتوز ها، اس��فنج ها، مرجان ها، گل سنگ ها، انواع جلبك ها و 
خزه ها را از چرخه حيات خارج مي كند.  اين كار موجب شيوع بيماري ها 
در محيط زيست آبزيان مي ش��ود و عالوه بر آن، همه بسترهاي اسفنجي، 
مرجاني و پوشش��ي گياهي را شخم مي زند و بس��تر را به كوير بيولوژيك 

تبديل مي كند. 
 سرايت انواع بيماري ها

از ديگر عواقب صيد به صورت ترال، ايجاد توده ابري غبارآلود توسط تخته ها 
و زنجيرهاي پايين تور است كه تا بستر آب نفوذ كرده و باعث به هم خوردن 
توازن اكولوژيكي و جابه جايي و معلق ماندن توده هاي گياهي دريا مي شود. 
در نتيجه غلظت آب به باالترين حد خود مي رسد و باالترين آلودگي صوتي 
توسط اين روش صيد ايجاد مي شود.  ضمن اينكه بازگرداندن الشه ديگر 
موجوداتي كه اضافه صيد شده اند و تجزيه صيدهاي دورريز در دريا باعث 
كاهش اكس��يژن آب در باالترين درجه حرارت مي ش��ود. اين الشه هاي 
گياهي و جانوري بستري براي آلودگي ها ايجاد مي كند كه با رشد آني انواع 
ميكروب ها و ويروس ها و سرايت انواع بيماري ها به آبزيان تأثير مهم در رشد 

و نمو طبيعي و حفظ بقاي آبزيان مي گذارد. 

شايد باور نكنيد، اما يكي از خصوصيات آدم هاي مسئوليت پذير، 
»مسئوليت ناپذيري« است!

بيراه نمي گويم و متناقض حرف نمي زنم؛
انسان هاي مسئوليت پذير هرگز به خاطر قدرت، ثروت، شهرت 
يا وجاهت اجتماعي كاري را كه از عهده اش برنمي آيند، قبول 

نمي كنند!
فكر مي كنيد بخش عمده اي از مش�كالت جامعه ما ناش�ي از 

چيست؟
عملكرد نادرست كساني كه اقتصاد خوانده اند  و كار فرهنگي 
مي كنند. طب خوانده اند و فعاليت اجتماعي مي كنند. فلسفه 

خوانده اند و كار سياسي مي كنند. . . 
ما از اين دسته آدم ها بيشتر رنج مي بريم!

29

ابراهیم مشیريان

  مدير كل درمان مستقيم س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: در تمام مراكز درماني تأمين اجتماعي 
براساس پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت، بيماران غير كرونايي نيز پذيرش مي شوند و خدمات 

درماني الزم را دريافت مي كنند. 
  پروين منصوري متخصص پوست ومو درباره انتقال ويروس كرونا از طريق زخم اظهار داشت: گزارش هاي 
منتشر شده نشان مي دهد اين ويروس از طريق پوست سالم عبور نمي كند، اما اگر پوست و مخاط كه داراي 

گيرنده هاي ويروس هستند، آسيب ببينند ويروس از اين طريق به بدن منتقل خواهد شد. 
  قرار بود احكام رتبه بندي معلمان تا قبل از هفته معلم صادر شود، اما رئيس سازمان برنامه و بودجه 
مي گويد: »موضوع رتبه بندي از اختيار و توان من خارج است« و وزير آموزش و پرورش هم مي گويد: 

»رتبه بندي به مصوبه دولت نياز دارد«.
  مجيد فراهاني، عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه طي هشت س��ال گذشته دولت حتي يك 
دستگاه اتوبوس به ش��هرداري تهران تحويل نداده اس��ت، گفت: در حال حاضر اورهال اتوبوس هاي 

زمينگير شده در اولويت دولت است. 
  شهردار منطقه يك تهران درباره تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين منطقه اظهار داشت: 
با توجه به اهميت حفظ و صيانت از اراضي حريم شهر و به منظور برخورد قانوني با كساني كه اقدام به 

ساخت و ساز غيرمجاز مي كنند، امالكي در محله سوهانك تخريب شد. 

اخبار کوتاه

رضا دهشيري |  جوان
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