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یک گفت وگو
مصطفی عبدالهی/خبرنگار

پیگیریازسخنگویتعزیرات
دربارهسرنوشت افزایشغیرقانونی
بستههایاینترنت

جریمه اپراتورها
در انتظار حکم تعزیرات

«ســازمــان تعزیرات حکومتی در حــال بررسی
پــرونــده گــران فروشی اپــراتــورهــای تلفن های
همراه است» .این خبری است که «یاسر رایگانی»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و
گو با خراسان اعالم می کند اما این نکته را هم می
گوید که نمی توان زمان دقیق تکمیل بررسی ها و
صدور حکم این پرونده را مشخص کرد.صحبت از
تخلف گران فروشی اینترنت توسط دو اپراتور در
ماه اخیر است ،موضوعی که آذری جهرمی وزیر
ارتباطات احراز شدن این تخلف را اعالم کرده و
گفته بود « :سازمان تنظیم مقررات ،پرونده گران
فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال
کرده و سازمان حمایت نیز مبالغ گران فروشی و
اصل گران فروشی را تایید و پرونده را به تعزیرات
فرستاده است» .فالح جوشقانی رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم قبال گفته
بود« :دادگــاه رسیدگی به تخلف گران فروشی
اپراتورهای تلفن همراه ،در تعزیرات حکومتی،
برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم  ».

یک توئيت
توئیت نایب رئيس مجلس

جمعهبازارسگهایاشرافی!

گزارش میدانی خراسان از یک بازار متفاوت که قیمت های عجیب و غریب در آن رد و بدل می شود
محمد اکــبــری -محلی در انتهای بــزرگــراه
آزادگانتهراندرمحوطهایوسیع،کناربوستان
جنگلیآزادشهرکهپارکینگاینبوستانخوانده
مــی شـــود ،جمعه هــا وضعیتی دیــگــر دارد.
فروشندگان و خریداران زیادی در سن و سال
های مختلف از ساعات اولیه روز تاعصر به این
جا می آیند تا سگ معامله کنند .آری این جا
جمعه بــازار سگ اســت ...گفته می شود تنوع
نژادی سگ ها در سراسر جهان بیش از 340
نوعاستکهامروزهبرخیازنژادهایاینحیوان
در زندگی آدم ها حضوری جدی دارند .همین
حضور و نزدیک شــدن سگ ها به انسان ها و
زندگی شهری زمینه ایجاد این بــازار و خرید و
فروش سگ ها را به وجود آورده است .پرواضح
است نگهداری از این گونه حیوانات در خانه به
سبک امــروزی در فرهنگ ریشه دار ایرانی ها
که با آیین های اسالمی گره خورده است ،هیچ
گاه جایگاهی نداشته است اما به هر روی برخی
افراد به دالیلی به این سو سوق پیدا کرده اند .
تقریباازهمهقشرجامعه بهجمعهبازاررفتوآمد
دارند .تنوع خودروهای پارک شده در حاشیه
محوطهبوستانکههرهفتهباعثایجادترافیک
در بزرگراه هم می شود ،بیانگرحضور سطوح
مختلفجامعه ازاشرافتاطبقهمتوسط دراین
بازار است .این که برپایی چنین بازاری دارای
مجوزاستیانه،خودشجایتاملدارداماهرچه
هست هرهفته آن هم در این شرایط کرونایی
شلوغ تر از هفته قبل است و انگار هم به کسی
ربطیندارد.شرایطبهداشتیاینحیواناتواین
کهاینسگهاچهبیماریهاییراممکناستبه
انسانهاانتقالدهند،خودحدیثمفصلیاست
کهشرحشجایمفصلیرامیطلبد.
▪کرونادرسگبازار

شیوع کرونا باعث نشده سوداگری این تجارت
بی رونق باشد ،حاضران در بازار با ماسکی روی
صورت ،سراسر این بازار را باال و پایین می روند تا
سگ مد نظر خود را بیابند .در ظاهر حساسیت
هایمراقبتیباالستآنگونهکهعمدهمشتریان
بعد از وارسی توله سگ ها در سبدهای فروش و

میلیون تا  50میلیون تومان و گاهی  70میلیون
اســت .از بــول ماستیف ،بــولــداگ ،دوبــرمــن،
روتوایلر،کومندور،شینلوتاسگمخوفسرابی
کهجثهعظیمینسبتبهسایرهمنوعانشدارد.
▪درمانگاهسگدرسگبازار

لمس آن ها دست خود را با محلول هایی که در
کنار سبدها قرار داده شده ضدعفونی می کنند
اما مشخص است که وضعیت بهداشتی بازار
مساعدنیستورعایتضوابطبهداشتیباحدود
 200قالده توله سگ در انبوه جمعیت فروشنده
وخریدارکهمداماینحیواناتراازدستیبهدست
دیگرجابهجامیکنند،چندانمعناییندارد.
▪سگمهربان!

در ایــن بــازار سگ هــای دارای جثه کوچک یا
به قولی سگ هــای آپارتمانی اقبال بیشتری
دارند،بعضیخانوادههاهمراه فرزندانکودکو
نوجوانشانبهاینبازارآمدهاندوطبیعیاستکه
چشمانمشتاقبچههابهاینسگهاخیرهشده
باشد.انگار قرار است این کودکان تنهایی شان
را با این سگ ها پر کنند  .سگ هایی با نژاد پومر،
پیکینیز،شیتسوو...کهبهسگهایمینیاتوری
مشهورند .من هم شبیه این مشتری ها یک جا
میایستم.دخترنوجوانیازفروشندهمیخواهد
برایش توضیح دهد امتیازات سگ مد نظرش بر
فالن نژاد دیگر در چیست؟ فروشنده هم برایش
توضیحمیدهدکهپومرعروسکی؛سگیمهربان،
زیبا و در عین حال حساس و آسیب پذیر است.
اگر محیط منزل تان آرام است ،انتخاب خوبی
کردهایدامااگرنیستبهتراستبهسراغخانواده
شیتزوبرویدکهچینیوسازگارترهستند!!

▪سگماستخور 15میلیونی

بــه گشت و گـــذارم ادامـــه مــی ده ــم ،یکی از
خریداران از سگ فروش دلیل تفاوت قیمت
زیاد بین توله های دو نژاد را می پرسد که من
هم می شنوم« :ببین داداش من! این توله که
قیمتش  15میلیونه اوال که شناسنامه سالمت
داره ،ثانیا وزنش از 2کیلو بیشتر نمیشه ،خیلی
مهربونه ،سر و صداش نسبت به نژادهای دیگه
خیلی کمتره ،اخــاق و رفــتــارش خیلی زود
مطابق شرایط دلخواه شما شکل می گیره»...
می گوید« :این توله 40روزه است و بهتره تا یک
ماه به جای شیر به او ماست پروبیوتیک بدید تا
خوبرشدکنه».درپیگیریهایممتوجهمیشوم
که سگ های آپارتمانی چینی معروف به شیتزو
و نژادهای متنوع دیگر آن و همچنین سگ های
کوچک همچون گلدن رتریور ،البرادور رتریور،
ژرمنشپرد،بیچونفرایز،بوستونتریر،کینگ
چارلز اسپانیل و ...در این بازار خرید و فروش
می شود .حتی می گویند در این بازار گونه های
کمیابونایابهمپیدا میشود.
▪سگ 70میلیونی

در بخشی دیگر از محوطه این بازار سگ ،سگ
های بزرگ و قوی هیکل هم دیده می شوند که
عمدتا دارای نــژاد های خاص هستند و قیمت
هایشان هم به نسبت ویژگی هایی که دارند از دو

راه اندازی درمانگاه سیار حیوانات در حاشیه
جمعه بازار سگ و غرفه های فروش غذا و لوازم
مورد نیاز این حیوان هم چشم انداز جدید این
بــازار است که بــرای معاینه سرپایی هر سگ
50هزار تومان دریافت می کند .همچنین در
حاشیه این بازار کار و کاسبی بوفه داران سیار
نیز جور است و از ساندویچ فالفل ،دل و جگر،
فالودهبستنیتاچایوقلیانبهمشتریانعرضه
می شــود .حاال خودتان تصور کنید وضعیت
بهداشت در این بازار چگونه می تواند باشد.
▪مجاز یا غیر مجاز

درمیانگشتوگذارم،بابرخیکهحدسمیزنم
در این بازار باسابقه محسوب می شوند همکالم
می شوم .از صحبت های آن ها درمی یابم جمعه
بازار سگ تهران یا به گفته آن ها “بازارهفتگی
ســگ” همیشه در ایــن ســال ها در محل های
مختلف شهر برپا می شده اما به دلیل متغیر
بودن مکان آن ،هیچ گاه نام و نشان دقیقی برای
خودشنداشتهاستاماازآنجاییکهاینبازاربه
تازگیدرضلعدیگربزرگراهآزادگانیعنیجایی
که مقابلش بازار پرنده فروشان تهران است ،برپا
شده ،این تصور ایجاد می شود این جا هم بخش
دیگری از بازار فروش حیوانات است .در عین
حال موضوع را پیگیری کردم و دریافتم محوطه
پارکینگ بوستان جنگلی آزادگــان که حاال به
عنوان جمعه بازار از آن بهره برداری می شود،
دارایمالکخصوصیاستوبدونمجوزیبرای
خرید و فروش سگ ،از صاحب ملک به صورت
هفتگی اجــاره می شود .هرچند مرکز خرید و
فروشپرندگانآزادگاندارایمجوزقانونیاست
امابازهمبرخیگزارشهاحاکیاستکهدرآن
جا هم به صورت غیر مجاز حیواناتی مثل روباه،
میمونوعقابخریدوفروشمیشود.

5
گزیده

مینو محرز :قدرت سرایت کرونا
 ۱۰برابر شده است
عضـو کمیتـه علمـی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا
گفـت :ویـروس کرونا جهـش پیـدا کـرده و قدرت
سـرایت آن حـدود  ۱۰برابـر شـده اسـت .مینـو
محـرز دیـروز بـه ایرنـا گفـت :اکنـون ایـن ویروس
جهـش یافتـه مـی توانـد تعـداد بسـیار بیشـتری
را مبتلا کنـد و اگـر در یـک جمـع یـک نفـر ناقـل
باشـد مـی توانـد تعـداد زیـادی را درگیـر بیماری
کنـد .وی گفـت :هـر روز یـک نکتـه جدیـد درباره
کرونا شـناخته می شـود ،اکنون می دانیـم افراد
بعـد از ابتلا بـه ایـن بیمـاری و بهبـودی مصونیت
پیـدا نمـی کننـد و برخـی افـراد سـه مـاه بعـد از
بهبـود دوبـاره مبتلا شـده انـد اگـر ایـن موضـوع
بـه ایـن شـکل باشـد ،دربـاره اثربخشـی واکسـن
هـم ابهامـات زیادتـری ایجـاد مـی شـود ،درواقع
هنـوز هیـچ امیـدواری بـرای اثربخشـی واکسـن
وجـود نـدارد.

دعوا و درگیری ،علت مراجعه ۲۲
هزار نفر به پزشکی قانونی تهران
درســه ماه اول امسال  ۲۲هــزار و  ۷۱۰نفر به
دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی
قانونی استان تهران مراجعه کرده اند .پزشکی
قانونی استان تهران اعالم کرد این تعداد در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد
مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی
 ۲۵هزار و  ۷۴۹نفر اعالم شده بود ۱۲درصد
کاهش یافته است.

ایجاد پارکینگ اختصاصی
در فضای عمومی شهر تخلف است
  به گفته رئیس پلیس راهور ناجا ،ایجاد فضای
اختصاصی در خیابا نها و پیاده ر وهــا توسط
کسبه تخلف اســت .ســردار هادیانفر به میزان
گفت :فضای عمومی شهر ،فضای شخصی کسی
نیست و هیچ کس نمیتواند برای خود فضایی
اختصاصی ،از فضای عمومی جــدا کند .اگر
افرادی با تصرف فضای عمومی ،به دنبال ایجاد
فضای اختصاصی برای خود هستند ،مردم به
سامانه  ۱۱۰گزارش دهند.

