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پرسه سگ های قاتل
در هشر و روستا

دروازه بیگانگان
در سیاره رسخ؟

ثبتعکسعجیبکاوشگرناسادرمریخ،باعث

مطرحشدنتئوریهایجدیدازسویطرفداران
حیاتفرازمینیشد

3.1 M views

3.9 M views

مهران در غبار

شبکه های اجتماعی ،ناظر تخلفات محیط زیستی

وجود کانون های ریزگرد در مرز ایران و عراق سال
هاست که باعث شده شهرهای مرزی روزهای کمی از
سال ،هوای پاک و سالم داشته باشند .روز گذشته
هم ویدئوهایی از شهر مرزی مهران و میدان نفتی
آذر واقــع در این شهر منتشر شد که از وضعیت
وحشتناک گرد و غبار در این منطقه خبر می داد .به
گفته فرماندار مهران ،میزان غلظت گرد و غبار در
شهرستان مهران  67برابر حد مجاز ثبت شد .در
حالی که میزان استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰
میکروگرم بر مترمکعب و میزان استاندارد دید افقی
 ۱۰کیلومتر است ،روز گذشته میزان ذرات معلق در
هوای مهران به  10هزار میکروگرم بر مترمکعب و
دید افقی هم به کمتر از  10متر رسید .کاربری
نوشت« :وزارت خارجه و سازمان محیط زیست باید با
رایزنی با عراق برای این مشکل راهکاری پیدا کنن».

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی ،ویدئویی از
ساخت و ســازی عجیب در بستر رودخانه آهــار در
تهران در اینستاگرامش منتشر کرد که مورد توجه
مسئوالن دستگاه قضایی قرار گرفت و  48ساعت بعد
از انتشار ویدئو با دستور قضایی این ویال تخریب شد.
این اتفاق خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به
دست و باعث تحسین کاربران از سرعت عمل دستگاه
قضایی شد .کاربری در این باره نوشت« :طرف خودش
نترسیده این طوری در بستر رودخونه و وسط دره
ویال ساخته؟! با یه بارندگی شدید و طغیان رودخونه
احتمال سیالبی شدن و تخریب ویال می رفت که».
کاربر دیگری نوشت« :کاش اون عده از مسئوالنی که
فکر می کنن شبکه های اجتماعی فقط باعث انحراف می
شه ،ببینن چقدر همین شبکه های اجتماعی می تونه
کمک حال مسئوالن باشه».





3.4 M views

2.8 M views

جاماندگان ،هدف جدید کالهبردارها

کشت برنج در سیستان و بلوچستان!

معموال دزدها و کالهبردارها از کوچک ترین فرصتی
برای این که جیب مردم را خالی کنند ،استفاده می
کنند .گاهی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی
رادیویی ،گاهی به بهانه ثبت نام سهام عدالت و حاال
هم به بهانه اعتراض به واریز نشدن یارانه برای
جاماندگان! پلیس برای این که مردم بتوانند پیامک
کالهبردارها را از پیامک نهادهای دولتی تشخیص
دهند ،به روشنگری از طریق پیامک و توصیه در
تلویزیون اقدام کرده است .معاون فرهنگی اجتماعی
پلیس فتا درباره دریافت پیامک های جعلی برای خالی
کردن حساب می گوید« :پیامک های حاوی لینک دانلود
اپلیکیشن از شماره های شخصی با عناوین سامانه
های ثنا ،همتا ،شکایت علیه شما ،صدور حکم جلب و...
جعلی و به قصد سرقت از حساب شماست.

برنج به خاطر آب زیادی که می برد ،معموال در مناطق
پر آب کشت می شود و کسی باورش نمی شود در
سیستان و بلوچستان که مردمش از کم آبی بسیار
رنج می برند هم شاهد کاشت برنج باشیم .روز
گذشته تصاویری از کاشت برنج در بخش بلوچستان
این استان منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .البته
گزارش ها حکایت از این دارد که در این استان بسیار
کم آب  3400هکتار زیر کشت برنج است و ساالنه
 13هزار و  500تن شلتوک از آن برداشت می شود.
کاربری نوشت« :مگه می شه مردم تشنه باشن ولی
برنج بکارن؟!» کاربری هم نوشت« :به نظرم این اتفاق
به خاطر نبود آمایش سرزمینی و باالبودن سود کشت
برنجه که باید وزارت کشاورزی برای معرفی کشت
جایگزین با سود باال تالش بیشتری کنه».





2.4 M views

2.1 M views

نسل کشی وحشیانه کوسه ها برای سوپ!

دردسر لمس توله یوزپلنگها بدون دستکش

در روزهــای اخیر چندین خبر از کشف قاچاق باله
های کوسه در آب های خلیج فارس منتشر شده که
بازتاب زیادی داشته است .روز گذشته هم ویدئویی
وحشیانه از جداسازی باله این حیوان منتشر شد که
نشان می داد در حالی که کوسه زنده است باله هایش
را جدا می کنند و دوباره به دریا می اندازند .با این
حال روز گذشته هم خبر از کشف بیش از هشت هزار
کوسه و بیش از این تعداد ،باله کوسه در یکی از
سردخانه های چابهار منتشر شد .سوپ باله کوسه در
کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور چین مشتریان
زیادی دارد .هر کیلو باله به صورت خرده فروشی در
بازار کشورهای عربی تا  400دالر هم فروخته می
شود .کاربری نوشت« :اون قایق و لنج هایی که جا
برای نگهداری ندارن ،حیوون بیچاره رو می گیرن و
باله هاش رو می کنن و می اندازنش توی دریا به خاطر
این که مبادا گیر بیفتن».

ماجرای یوزپلنگ ایرانی و توله هایش که حدود دو
هفته است به دنیا آمده اند ،همچنان ادامه دارد .در
حالی که یک دام پزشک مدعی شده بود دلیل این که
پوزپلنگ مادر بچه هایش را قبول نمی کند لمس تولهها
بدون دستکش بوده ،بهرنگ اکرامی ،دام پزشک تیم
سزارین ،این شایعه را رد کرد اما طولی نکشید که
تصویری منتشر شد که نشان می داد این تولهها توسط
دکتر بهرنگ اکرامی ،دام پزشک یوز مادر لمس شده
اند .کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :این همه خود دام پزشک ها می گن بچه حیوونا
رو توی طبیعت دست نزنید چون بوی شما رو می گیرن و
مادرشون قبولشون نمی کنه ،بعد خودشون »!...کاربر
دیگری نوشت« :از اون جایی که به نظرم تولد توله
یوزپلنگها تیم دامپزشکی رو هیجان زده کرده بود
خودشون یادشون رفته و بعد از زایمان بدون دستکش
به حیوونا دست زدن».

دلیل افزایش جمعیت سگهای ولگرد و بی صاحب در محیطهای شهری و روستایی چیست
و کشورهای جهان برای حل این معضل چه می کنند؟

ناصری – یکی از سیاره هایی که سال ها مورد توجه
طرفداران حیات فرازمینی قرار داشته مریخ بوده
و آن چه هر از چندی از این سیاره مخابره می شود،
تئوری این افرد را تقویت می کند .به تازگی تصویری
از مریخ نورد کنجکاوی به زمین مخابره شده است که
به طرز حیرت انگیزی چیزی شبیه دروازه ورودی یک
بنای کنده شدن در دل کوه را در برابر چشمان ما قرار
میدهد؛ چیزی همچون «دروازه بیگانگان!» این تصویر
ویژگی نسبت ًا جالبی را در صخر هها نشان میدهد.
ویژگی مدنظر بسیار شبیه درگا ههای کنده شده در
دل کوهها در زمین است که انسانهای باستانی ایجاد
می کردند .حاال طرفداران حیات فرازمینی تئوریهای
مختلفی را درباره آن مطرح میکنند ،اما ناسا معتقد
است واقعیت ماجرا بسیار سادهتر از چیزی است که
به نظر میرسد.
▪نظر دانشمندان ناسا چیست؟

ناسا میگوید ،تصویر حاضر  17اردیبهشت توسط
دوربین  Mastcamکنجکاوی ثبت شده است .اگرچه
این تصویر میتواند برای طرفداران تئوریهای توطئه
بسیار جــذاب باشد امــا مطمئنا درگــاهــی به سمت
تاسیسات زیرزمینی مریخ را نشان نمیدهد .به گزارش
دیجیاتو« ،اشوین واساوادا» متخصص آزمایشگاه علم
مریخ میگوید« :این پدیده صرفا فضای بین دو شکاف
در یک صخره است .ما در حال گذر از منطقهای هستیم
که از تلماسههای شنی باستانی تشکیل شده است».
▪تصویر مریخنورد کنجکاوی واقعا چیست؟
واســـاوادا میگوید ،ایــن شکاف دریــچـهای به سمت
زیر مریخ نیست و صرفا از سخت شدن تلماسههای
شنی در طول زمــان به وجــود آمــده اســت .او توضیح
مــیدهــد کــه انــــدازه ایـــن شــکــاف فــقــط حـــدود 30
سانتیمتر است و این تلماسههای سخت در طول زمان
بارها مخفی شده و دوباره خودنمایی کردهاند .در طول
این فرایند ،سنگهای شنی تحت فشارهای مختلفی
قرار داشته و از نقاط گوناگون خم شده و شکستهاند.
واســاوادا توضیح میدهد« :شکا فهایی که در این
منطقه میبینیم عموما عمودی هستند و فکر میکنم
آ نچه اینجا میبینیم یا دو شکاف عمودی است که
تکه وسط آن حذف شده یا یک شکاف عمودی است که
قطعات آن کمی جابهجا شده است».
▪ماموریت کاوشگر کنجکاوی
مریخنـورد کنجـکاوی از زمـان فـرود در دهانـه «گیـل»
در سـال  2012در حـال گشـت و گـذار در سـیاره
سـرخ بوده اسـت .این کاوشـگر در حضـور  3472روزه
خـود تاکنـون  27.84کیلومتر حرکـت کـرده اسـت.
کنجکاوی علاوه بر گـردآوری نمونه سـنگ و خاک این
سـیاره ،با اسـتفاده از دوربیـن پانورامایی خـود به ثبت
تصاویـر از پدیدههـای مختلـف مشـغول اسـت .تصویر
جدیـد کنجـکاوی یـک بـار دیگـر نشـان میدهد کـه ما
چگونه به دنبال کشـف شـکلهای آشـنا در محیطهای
ناآشـنا هسـتیم.

رعیت نواز -اطراف شهرها و روستاهای مختلف کشورمان پر شده از سگ های ولگردی که هرکدام برای به دست آوردن غذا
البه الی زباله ها پرسه می زنند و این روزها جمعیت شان آن قدر زیاد شده که برای جامعه و محیط خطری جدی به حساب
می آیند .متاسفانه چند روز پیش سگ های ولگرد به یک مادر و دختر  3ساله اش در حوالی کرج حمله کردند که در نهایت
با کمک قفل فرمان یک راننده عبوری ،بدن نیمه جان کودک  3ساله از زیر پنجه و دندان های سگ ها نجات پیدا کرد و به
بیمارستان منتقل شد .بی شک این تجربه تلخ تا ابد با روح و جسم این کودک باقی می ماند و ممکن است آسیب های جدی
روحی در کنار آسیب های جسمی با او همراه شود .البته این تنها حمله سگ های ولگرد نیست و متاسفانه طبق گزارش ها
حداقل  50نفر در سال به دلیل حمله سگ های ولگرد در کشورمان جان خود را از دست می دهند و حدود  200هزار گزیدگی
توسط سگ ها در سال ثبت شده است .چند روز پیش هم مصطفی نادری ،کارشناس محیطزیست به خبرگزاری تسنیم گفته
بود که جمعیت سگهای ولگرد در کشور از مرز دو میلیون قالده گذشته است .به اعتقاد کارشناسان محیط زیست ،زیاد
شدن بیش از حد جمعیت سگ های ولگرد به دلیل غذارسانی به آن هاست که باید جلوی آن گرفته شود .یادآوری این نکته
هم ضروری است که نه تنها انسان ها که دیگر حیوانات هم از وجود سگ های ولگرد در امان نیستند و با خطر مواجه اند و
ویدئوهای حمله سگ های ولگرد به مرال و یوزپلنگ ایرانی هم در فضای مجازی دست به دست می شود .در این گزارش از
دالیل غلط بودن غذا دادن به سگ های ولگرد ،هزینه ای که این سگ ها برای جامعه ایجاد می کنند و همچنین تجربه دیگر
کشورها برای جمع آوری سگ های بی سرپرست نوشته ایم.
▪هزینه حمله سگها به مردم و نگهداری آن ها

طبق آمارهای منتشر شده ،در سال حدود  200هزار نفر مورد
گزیدگی سگ در کشورمان فرار می گیرند که باید فورا واکسن
هاری را تزریق کنند .مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه
علوم پزشکی استان قزوین به ایرنا گفته ،دولت برای واکسن
هاری هر فرد گزیده شده باید  ۱۰میلیون تومان هزینه کند،
یعنی ساالنه حدود دو هزار میلیارد تومان واکسن هاری برای
کشور هزینه دارد ،در حالی که برای تزریق آن هیچ پولی از
فرد گزیده شده دریافت نمی شود .البته از این موضوع هم
نباید گذشت که نگهداری سگ های ولگرد هم برای کشور
و شهرداری ها هزینه های هنگفتی به همراه دارد .شهردار
پردیس سال گذشته اعالم کرده هزینه نگهداری  850قالده
سگ ماهانه  50میلیون تومان است و این یعنی برای نگهداری
دو میلیون سگ باید ساالنه حدود هزار و  500میلیارد تومان
هزینه کرد! باید به این هزینه ها هزینه های زنده گیری ،عقیم
سازی و واکسیناسیون سگ های ولگرد را هم اضافه کرد که
رقم بسیار زیادی می شود.
▪معضلی به نام غذا دادن به سگ های ولگرد

غــذا دادن به حیوانات در کنار حس مهربانی و لذتی که
دارد ،گاهی میتواند سبب به هم ریختن اکوسیستم شود.
کارشناسان معتقدند که حیوانات غریزه ای دارند که وقتی
احساس امنیت کنند و غذایشان فراهم باشد ،بیشتر تولیدمثل
می کنند و اگر امنیت و غذا فراهم نباشد خودبه خود تولیدمثل
نمی کنند .به اعتقاد کارشناس حوزه حیات وحش ،هرگونه
غذارسانی به سگهای ولگرد و بدو نصاحب ،باعث دادن
امتیاز ویژه به این گونه ،تولید مثل بیشتر و افزایش جمعیت آن
ها می شود .با این حال کشورهای مختلف برای غذا دادن به
سگ های ولگرد جریمه نقدی در نظر گرفته اند .مثال در کشور
گ ها غذا میدهند 50،پوند
انگلیس ،پلیس افرادی را که به س 
جریمه میکند و در کانادا مبلغ جریمه به  200دالر میرسد.
به هر حال عقیم نشدن سگ ها و غذا دادن به سگ های ولگرد
باعث شده جمعیت آن ها در کشورمان روز به روز افزایش یابد
و هزینه های زیادی به کشور تحمیل کند.
▪در دیگر کشورها با حیوانات بیسرپرست چه میکنند؟

در کشورهای توسعه یافته قوانین سختی دربــاره حیوانات
وجود دارد ،در این کشورها معموال هیچ سگ بدون صاحب
واکسینهنشدهایوجودندارد.سگهایادرصفواکسیناسیون،
عقیمسازیوواگذاریهستندیابهدالیلپزشکیباروشهاییکه
بهآن«مرگباترحم»میگویند،
بهعمرشان پایاندادهمیشود.
البته برخی کشورها هم سگ
های ولگرد و بدون صاحب را به

کشورهاییصادرمیکنندکهگوشتسگمیخورند.
▪آمریکا  -خوراندن سیانور یا اتاق گاز

در آمریکا ،دولت استفاده از «تلههای سیانوری» برای کشتن
حیوانات آسیبرسان به مزارع چون روباه ،سگهای وحشی،
کایوتی و نظیر آن ها را مجاز دانسته است .این وسیله که پس از
جذب حیوانات به طعمه ،سم سیانور به داخل دهان آن ها اسپری
میکند با مخالفتهای فــراوان فعاالن محیط زیست و حقوق
حیواناتروبهروبودهاست.همچنینکشتنسگهایبیخانمان
دراتاقهایگازازدیگرروشهاییاستکههنوزدر ۹ایالتآمریکا
استفاده می شود .در این روش ،حیوانات را در جعبههای بدون
منفذ قرار میدهند و درون آن گاز تزریق میکنند.
▪بلژیک  -عقیم کردن

در بلژیک هم ،با توجه به این که سگهای خیابانی ،بیشتر
سگهایی هستند که توسط صاحبان شان در شهر رها شده
اند ،این کشور قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از
دو میلیون حیوان خیابانی و خانگی تصویب کرده است .بر
اساس این قانون ،صاحبان حیوانات خانگی باید حیوانات
خود را عقیم کنند .در کشوری که در سال های  ۱۸۰۰از
گربهها برای نامه رسانی و حتی آزمایش های عجیب استفاده
میکردند ،اکنون در سال حدود  ۳۰هزار گربه در خیابان رها
میشوند .نیمی از این گربههای رها شده به دلیل پر شدن
ظرفیت پناهگاهها در خیابان جان خود را از دست میدهند.
▪هلند  -کشوری بدون حتی یک سگ خیابانی

هلند موفق شده است عنوان اولین کشوری را که حتی یک
سگ بیخانمان در خیابا نهایش نــدارد ،کسب کند .برای
مدتی طوالنی ،هلند آمار بیشترین تعداد سگ خیابانی در
اروپــا را داشــت .دولت هزینه عقیم کردن سگها را به طور
رایگان برعهده گرفت و اقدامات حقوقی این عمل را با نتایج
عالی اجــرا کــرد و اکنون هیچ سگ ولگردی در ایــن کشور
وجود ندارد .البته برای کسانی که حیوانات خانگی خود را در
خیابان رها میکنند ،مجازات زندان در نظر گرفته و برای به
سرپرستی گرفتن حیوانات مالیات سنگینی وضع شده است.
▪ مصر  -صادرات به چین و کره جنوبی

مصر یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد سگهای
ولگرد را در خود جای داده است؛ در این کشور ،سگهای
ولگرد توسط شهرداریها از خیابانها جمعآوری میشوند
و به کشورهایی مانند کره جنوبی و چین که مصر فکننده
گوشت سگ هستند ،صادر میشوند! تعداد سگهای ولگرد
در مصر از سال  2017که صادرات سگهای ولگرد شروع
شده بهشکل چشمگیری کاهش یافته است.

