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در هر یـک از اتاقهـای منزل
یـا محـل کار مکانهـای امـن
را تعییـن کنیـد .ایـن مـکان
میتوانـد زیـر یـک میـز
محکم ،یـا کنار دیـوار داخلی
بـه دور از پنجـره باشـد.

توله یوزپلنگ
تصادفی
قطع نخاع شد

توله یوزپلنگ آســیایی که بر اثر برخورد با خودرو در جاده ســمنان – مشهد مجروح شد ،قطع
نخاع شده اســت .به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران یوزپلنگ
آسیب دیده در محدوده عباس آباد توران با حضور نیروهای محیط زیست از محل حادثه به مکانی
امن منتقل و سپس با حضور دامپزشک بیهوش و به یک بیمارستان انسانی منتقل شد .رادیوگراف
و سی تی اسکن انجام شده نشان می دهد این یوزپلنگ نر و حدودا یکساله بر اثر ضربه شدید دچار
شکستگیلگن،شکستگیوجابجاییستونمهرهه،نخاعجانورکامالقطعشدهاست.

شرکتکنندگان دورههای پرورش عقرب از کالهی که به سرشان رفته میگویند

کسی «زهر» ما را نمیخرد
شاکیان دورههای پرورش عقرب میگویند گرفتن زهر عقرب ممکن نیست

مهتاب جودکی| زهر ،پول است ،اگر خریدار داشته باشد .فقط
باید یک آدم کاربلد پیدا کرد و یک خریــدار خوب .اما آنها که پول
خرج کردند ،معلم گرفتند و عقرب خریدند یا نتوانستند زهر بگیرند
یا گرفتند و دستشان توی حنا ماند .بعضیها هم شب که شد راهی
بیابان شدند و توی تاریکی عقربها را جمع کردند ،به این امید که
زهرشرابهداروسازهابفروشند،امانفروختند؛نشدکهنشد.زهرهارا
مایع کشنده توی یخچالها جا مانده.
گرم گر ِم این ِ
کسی نمیخرد و َ
زهرگیری از بندپایی با چنگالهای قوی و نیشــی سمی در انتهای
ُدمشکارهرکسینیست،حتیکارآنهاکهآگهیهایتبلیغاتیشان
همه جا را پر کرده ،عقرب پرورش میدهند ،می فروشند و شهر به
شهردورههایآموزشیبرگزارمیکنند.تویتبلیغاتتکثیرعقرب،
قیمت هایی میدهند که از واقعیت بسیار دور است :هر گرم زهر 4تا
8میلیاردتومان.اماکیستکهبخرد؟هیچکس.
یک جستوجوی ساده برای دانلود فایل آموزشی پرورش عقرب
کافی اســت .همین فایل پیدیاف و فیلم های تکراری آموزشی،
خوراک گروه هایی شده که از آموزش به داوطلبان جویای کار نان
می خورند .در کالس های آموزشی بدون مجوز -که به راحتی آب
خوردن میتوان در هر شهری پیدایشان کرد -متقاضیان در عوض
 500تا 700هــزار تومان پای صحبت آمــوزش دهندگان مدعی
تخصص می نشــینند ،بلکه راه و چاه را یاد بگیرند ،اما تهش هیچ
راهی نیست و پولشان به هدر رفته .این را  20شاکی یکی از همین
دورههای آموزشی که در شهرهای مختلف سر آدمها کاله گذاشته،
خوبمیدانند.
او پیش از عقرب ،در کار زالو بود
کار تنظیم شکایت خوب پیش رفته .شاکیان در نامهشان از آقای
«م.ت» نوشــتهاند که تحت عنوان گروه پژوهشــی برگ طالیی،
بدون مجوز دورههای آموزشی تکثیر ،نگهداری و زهرگیری عقرب
برگزاری کرده و از آبان  96تاکنون بیش از  10دوره آموزشی بدون
مجوزدرشهرهایتهران،مشهد،اصفهان،شیراز،کرج،تبریز،گناباد
و  ...برگزار کرده .متشاکی جمعه گذشته هم یک «دوره تخصصی»
دیگردرتهرانبرگزارکردهبودوهمچنانمشغولکاراست.
در نامه شــاکیان آمده که«او عقرب با قیمتهای بسیار باال برای
پرورشونهایتازهرگیریمیفروشد،اماباتوجهبهنداشتنتخصص
و مجوزهای مربوطه ،هم باعث نابودی این گونه شده و هم با توجه
به سمی و کشندهبودن این جانور و نگهداری غیراستاندارد و بدون
مجوز و رعایت نکردن نکات ایمنی در محلهای مسکونی خطرات
جانیفراوانیبرایمردمداردوامنیتشهروندانرابهخطرمیاندازد.
این فرد با دادن مدارک جعلی ادعا کرده که از دوســال قبل در این
حیطهفعالیتداشتهوتجربهکافیبرایبرگزاریدورهآموزشیدارد،
همچنین مدرک معتبر از سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی
و فنیوحرفهای به شــرکتکنندگان ارایه میشود .اما مدرکهای
دادهشدههیچگونهاعتباروارزشقانونیندارد».
 20شاکی که هر روز تعدادشان بیشتر میشود و در استانهای
مختلف پای درس تکثیر عقرب نشستهاند و پولشان را برای خرید
این حشره سمی خرج کرده و به جایی نرسیدهاند ،کشف کردهاند

که فرد آموزشدهنده در چندســال گذشته در کار تکثیر زالو بوده
و در آنجا هم شاکیان متعددی داشــته و دارد .با احتساب هزینه
 300تا 500هزار تومان برای هر نفر و تعداد شرکتکنندگان  20تا
 80نفر در هر دوره پیداســت که درآمد خوبــی نصیب صاحبان
کالسهایآموزشیپرورشعقربمیشودوبرایشرکتکنندگان
که تعدادشــان هم کم نیســت ،چیزی نمیماند جز ضرر .همین
است که آنها درخواســت کردهاند قانون با متخلفان برخورد کند،
بلکه چرخه آموزش غیرتخصصی ایــن گروهها باالخره یک جایی
متوقفشود.

ایران  ۶۰گونه عقرب دارد و تنها زهر5-6
گونه به کار داروسازها میآید .شرکتهای
غیرقانونیهمینعقربهاراطعمه
خود کردهاند .هر روز هزاران عقرب در
مزرعههای پرورش تلف میشود
کالسهایبدونمجوز،مدارکجعلی
در گروه تلگرامی که برای شــکایت از کالسهــای بدون مجوز
تشکیل شده 45 ،نفر از افرادی که در این کالسها شرکت کردهاند،
حضور دارند .گروه تازه تشکیل شــده و پیداکردن آدمهایی که در
دورههایآموزشیتکثیرعقربشرکتکردهاند،خیلیآساننیست،
اما هر روز کسی هست که به جمع شاکیان اضافه شود و پای نامه را
امضاکند.
به جز موسسه برگ ســبز که در بسیاری از اســتانها تاکنون
دورههای آموزشی برگزار کرده ،موسســه آلتون در شیراز و برگ
سبز در تهران هم در همین حوزه فعالیت میکنند .سعید احمدی
یکی از شرکتکنندگان دورههای پرورش عقرب در پیگیریهایش
متوجه شده که این موسســهها زیر نظر آموزشگاه کارگستر کرج
کار میکنند ،اما در جستوجوهایش از جهاد البرز متوجه شده که
موسسه کارگستر هیچ مجوزی برای پرورش عقرب ندارد و در عین
حال مدارک شــرکتکنندگان را به نام جهاد صادر میکند .سعید
میگوید« :موسسههایی که مجوز ندارند ،دورههای یک یا دو روزه
برگزار میکنند و روی مدرک هنرجویان مینویسند  110ساعت
آموزش .فقط مایی که در مشهد شــرکت کردیم ،روی مدرکمان
8ساعت آموزش ثبت شده ،اما وقتی از سازمان جهاد پیگیر شدم،
متوجه شــدم برگ طالیی مجوز پرورش عقرب ندارد و مدرکها
جعلیاست.تمامکالسهاازدمکالهبردارند».
قاسم شــرکتکننده دیگر این دورههاســت .او عکس مدرک
آموزشــی مدرس پرورش عقرب را نشان میدهد که «تنها مدرک
آقای «ت» اســت ».به گفته او نه فقط مدرک مدرس بلکه مدرکی
که به شرکتکنندگان دوره هم داده میشود ،معتبر نیست« .قرار

قصه آدمها

شــما هم برای ما بنویسید

Elnaz.2714@gmail.com

قصه تلخ امير
شهروند| سرش لحظهاي آرام ندارد و نميخواهد روي
گردنش ثابت شــود .قد ميانهاي دارد با چهرهاي خسته و
دلگير« .دخترم» لفظ كالمش اســت و هر جملهاي را چه
كوتاهوچهبلندبادخترمشروعميكند.موهايشراروزگاربا
هردرسوتجربهايسفيدكردهتاسنپيرمردراباالترنشان
بدهدوازهمهدنياعصايچوبيقهوهسوختهوانگشتريای
عقيق دارد تا اين جمله را به همه ثابت كند كه مال دنيا وفا
ندارد؛ شــايد هم ميخواهد اين واقعيت را به رخ ما بكشد؛
بيوفايي رســم آدمهاي اين روزگار شــده است .كودكي
خوبي داشــته و نوجواني و جواني را هم به خوبي و خوشي
پشتسرگذاشتهاست.
پدرش زميــندار بــود و بهاصطالح عامه ،دســتش به
دهانش ميرسيد و «امير» كه تنها پسر خانواده بود هر چه
ميخواست مهيا ميشــد؛ اگرچه دو خواهرش هم از رفاه
خانه پدري بهره بردند و در روزگاري كه درس خواندن براي
دخترها قدغن بود ،ديپلم گرفتند و براي ورود به دانشــگاه
راهي كشورهاي ديگر شــدند و همانجا ماندگار؛ ازدواج
كردند و بچهدار شــدند و حاال سالمندي را هم در همانجا
پشتسرميگذارندوازوجودنوههالذتميبرند،اماداستان
«امير»تكپسرخانوادهشيرازيجورديگريرقمخورد.
او هم براي ادامه تحصيل آمريكا را انتخاب كرد و همانجا
تحصيالتش را ادامه داد ،اما از همــان روزهاي ابتدايي به
ماندگارشــدن فكر نكرد و درس خواند به اميد برگشــت
به ايران .روزهاي تحصيل خيلي زود تمام شــد و «امير»
با هزاران اميد و نقشه به ايران برگشــت تا مادر به آرزوي
عروسدار شدن برسد؛ دختري از ميان ايل و طايفه خودش
كهازقبلاورانشانكردهبود.زندگيمشتركباهمهمراسم
و آداب و رسوم مرسوم شروع شــد و روزها و شبها پشت

هم سپري شد تا سهســال مثل برقوباد بگذرد و خانواده
جديد شيرازي منتظر نورسيدهاي باشند ،اما زايمان سخت
ومشكالتبعدازآنباعثشدتاپزشكهابه«امير»بگويند
ايندردانهنخستينوآخرينفرزنداينخانوادهخواهدبود.
«ماهرخ» به دنيا آمد و رنگوبويي جديد به زندگي آنها
داد .روزگار هم وظيفه خود را به خوبي انجام داد و همچون
برقوبادگذشتتا«ماهرخ»وارددانشگاهشودوعاشقيكي
از همكالســيهايش .خانواده مخالف اين ازدواج بودند اما
اصرارهاي «ماهرخ» كار خودش را كرد و لباس سفيد بخت
را بر تن كرد ،اما با گذشت ماهها و سالها خود «ماهرخ» هم
به اشتباه بودن انتخابش پي برد ،اما ديگر كاري از دستش
برنميآمد و ســعي داشــت پاي انتخابي كه داشته بماند
و در همين گيرودار بود كه مادر را براي هميشــه از دست
داد و تنها پدر برايش باقي ماند ،اما داماد خانواده شــيرازي
از شرايط بهوجود آمده سوءاستفاده كرد و به مرور توانست
تمام امور پدر را در دست بگيرد و همهكاره او شود و «امير»
غافلازهمهجابهاواعتمادكردتازمانيچشمبگشايدوهمه
اموالش را برباد رفته ببيند ،چون دامادش با سوءاستفاده از
اعتمادش همه اموالش را باال كشيده و متواري شده بود و
بعد از يكسال جستوجو شنيدهها از زندگي دامادش در
كانادا خبر ميداد ،اما ديگر فايدهاي نداشــت چون «امير»
تنها فرزندش را براي هميشه از دست داده بود ،چون ماهرخ
تاب اين درد را نداشت و دســت از دنيا شست تا پدر براي
هميشهتنهابماند.
حاال او سالهاست در يك خانه سالمندان دولتي زندگي
ميكند و تنها دوســتش كه مدتي با او در خانه سالمندان
زندگي میکرد ،هرازگاهي او را به خانه پسرش ميآورد تا
كميازغصههايشبهدورباشد.

بود در دانشگاه آزاد مشهد برای ما کالس بگذارد و وقتی از او مجوز
کار خواستیم ،حرف را عوض کرد .به گمانم گفت مدرکم را رئیس
دانشــگاه گرفته و پایان دوره پس میدهد .بعد هم مجوز نداد .اول
گفته بود که کالس در دانشــگاه آزاد مشهد است ،اما یک روز مانده
به برگزاری مکان را عوض کرد و به یک دانشگاه خصوصی برد .بعد
که از حراست دانشگاه آزاد تحقیق کردم ،گفتند اصال کسی درباره
برگزاری کالس با ما هماهنگ نکرده اســت .درواقع از اسم دانشگاه
فقط برای رسمیت بخشیدن به کارش اســتفاده کرد .حاال هم در
پوسترهاآدرسنمیدهد».
شــیرین هم در دورههای پرورش عقرب در شیراز شرکت کرده:
«من موضوع کالسهای بدون مجوز را در شــیراز پیگیری کردم و
جهاد شیراز جواب داد که تقصیر خودتان بوده که اعتماد کردهاید
و جمعکردن کالسها به ما ارتباطی ندارد .گفتند خودتان شکایت
کنید.گفتمآقابرایشرکتکنندگانمدرکجعلیبهاسمشماصادر
میکنند.گفتندبلهجعلیاست،اماکاریازمابرنمیآید».
بهضررعقربها،بهضررمحیطزیست
«مزرعه به شهر نزدیک است ».برای سعید احمدی پیش از همه
این دغدغه است .به گفته او ،بســیاری از کسانی که در کار آموزش
به گروههای مختلف هستند ،مزرعه پرورش عقربشان را در شهر راه
انداختهاند .سعید همین حاال یکی از همین موارد را در مشهد سراغ
دارد که وسط شهر مزرعه به پا کرده و اداره محیطزیست هنوز به آنها
ایرادنگرفتهاست.
«آنها سواد نگهداری از عقرب را ندارند و در عوض ادعای تخصص
دارند .مزرعهشان وسط شهر است و این برای مردم خطرناک است،
به جز برای مردمی که خانههایشان به مزرعه نزدیک است ،این کا ِر
پرورشدهندههابرایحیاتعقربهابهعنوانگونهمهمیازحشرات
هم تهدیدآمیز است ».او برای گزارش فعالیت این مزرعه در شهر به
اداره محیطزیست مشهد رفت اما کارشناس حقوقی محیطزیست
بدون بررسی ماجرا گفت که این حیوان وحشی تلقی نمیشود و از
لحاظ قانونی مشکل ندارد .این درحالی است که سازمان حفاظت
محیطزیستبهاینمراکزمجوزتکثیر عقربنمیدهدوفعالیتآنها
هرچندبهبهانهاشتغالزایی،غیرقانونیتلقیمیشود.
ایران  ۶۰گونه عقــرب دارد و از میان اینهمه ،تنها 5-6گونه زهر
باارزشی دارند که به کار داروسازها میآید .شرکتهای غیرقانونی
همین عقربهــا را طعمه خود کردهاند .هر روز هــزاران عقرب در
مزرعههای پرورش تلف میشــود .این شــرکتها با ترویج صید و
پرورشعقرب،جمعیتاینگونهرابهخطرانداختهاند.
«انقراض» کلیدواژهای اســت که محیطزیســتیها در واکنش
به پرورش عقرب روی آن تاکید دارنــد .همین چند روز پیش بود
که دو شــکارچی عقرب در ریگان اســتان کرمان دستگیر شدند.
ماموران اداره حفاظت محیطزیست شکارچیان مجهز را دستگیر
کردند و عقربها را از آنها گرفتند .آنها میخواستند این عقربها را
به تهران بیاورند .یک ماه پیش هم این اتفاق تکرار شد .این بار یک
زن متخلف صید عقرب میخواست  10عقرب را از مرز دوغارون به
افغانستان ببرد .او را هم دستگیر کردند .براساس قانون ،زندهگیری

چرا دنبال پرورش عقرب رفتید؟
یکی میگوید به خاطر پول و یکی میگوید از سر ناچاری و بیکاری .سعید اینطور ماجرا را تعریف میکند« :این آقای م.ت
ادعا میکرد که زهر عقرب را به شرکت داروسازی میفروشد .گفت سهسال در این کار بوده و ما هم اعتماد کردیم و از او رسید
نگرفتیم .خیلیها بیکار هستند و هدفشان درآمدزایی است .من بهمنسال پیش در دوره آموزشی شرکت کردم و از برج12
کار را شــروع کردم .آمدیم و یک تعدادی عقرب گرفتیم و بعد فهمیدیم عقربها را چند 10برابر قیمت اصلی به ما فروخته
است .بعد هم دیدیم اصال اینکاره نیست .آخرش دستگیرمان شد که فروش زهر در ایران امکان ندارد .مافیای فروش زهر از
طرف بعضی شرکتهای دارویی ،به پرورشدهندگان عقرب اجازه صادرات زهر نمیدهد .آنها خودشان عقرب زنده از صیادان
میخرندوزهرگیریمیکنند.هستندکسانیکهزهرانستیتوپاستورراتأمینمیکنند».
سعید از توهم قیمت باالی زهر هم اینطور حرف میزند« :میگویند زهر عقرب خیلی قیمت دارد .مثال گرمی80میلیون
تومان .این عددها خیلیها را وسوسه میکند .با خودشان میگویند از  600عقرب میتوانند یکگرم مایع بگیرد ،ولی مسأله
این اســت که تا امروز فروش زهر هیچوقت ممکن نبوده .یا میگویند زهر مایع گرمی بین  10تا 20میلیون قیمت دارد اما
داروسازی دکتر عبیدی گرمی یکمیلیون تومان از تولیدکنندگان میخرد .خوب این ضرر است برای ما .آنهایی که به بلژیک
و فرانسه درخواست دادهاند ،هنوز موفق به فروش زهر نشدهاند ،حتی مراکز دانشگاهی تولید زهر که مجوز هم دارند ،هم هنوز
نتوانستهاندچندگرمزهرشانرابفروشند.مثالهمینمرکزرشددانشگاهفردوسیمشهد».
با وجود همهگیرشدن مزرعههای پرورش عقرب ،حجم تولیدی زهر بســیار باالتر از نیاز مراکز دارویی است .این یکی از
مشکالتی است که باعث شــده زهرها روی دست پرورشدهندگان عقرب باد کند« .اگر کسی بلد باشد زهرگیری کند (که
فقط چندنفر در ایران بلدند) نهایتا میشــود این کار را کرد اما مسأله این است که زهر آنقدر در دست تولیدکنندهها مانده
که نمیدانند با آن چه کنند .همینطور نگه داشتهاند تا قیمت خوب شود و مشتری پیدا شود .کسی را در شیراز میشناسم
که 200گرم زهر دارد و نمیداند با آن چه کند .تولیدکنندگان عقرب در شروع کارشان بازاریابی نمیکنند .آمار بیکاری هم
باالست .در دورههای آموزشی قول خرید زهر میدهند اما هیچوقت این کار را نمیکنند .عقرب هم ضریب تکثیرش باالست و
برایهمینخیلیهامیرونددنبالاینکار.غافلازاینکهزهررویدستشانمیماند».
عقرب ،مجوز محیطزیســتی الزم دارد و هر کس پی صید عقرب
بیفتد ،بنا به نظر قاضی پرونده از 30تا50میلیون ریال جریمه نقدی
و یک یــا 6ماه محکومیت کیفــری دارد .آموزشدهندگان تکثیر
عقرب ،روی اینها دست گذاشتهاند« :مزوبوتوس اوپئوس» از گروه
کژدمهای زرد که زهر آن اگرچه برای افراد بالغ کشــنده نیست اما
درباره کودکان باید تردید کرد« ،اندرکتونوس کراسیکودا» معروف
به کژدم سیاه که 30درصد موارد کژدم گزیدگی را شامل میشود،
«گاردویم» از کشندهترین عقربهای ایران که  ۲تا ۵درصد از این
نوع عقربگزیدگی به مرگ منجر میشود« ،هوتنتوتا سالسی» از
عقربهای بزرگ با چنگالهایی پرقدرت که از گونههای خطرناک

ایران است .از میان کســانی که به کالسها میروند ،خیلیها هم
افتادهاند پی فروش عقرب ،چون سود بیشــتری دارد .پرسوجو از
فروشندگان عقرب معلوم میکندکه قیمت عقرب ازدو تاهفتهزار
تومان متغیر است و قیمت پرورشیها به20هزار تومان هم میرسد.
هزینه دم و دســتک زهرگیری هم درنهایت بــه 2میلیون تومان
میرسد .عقربها جیرجیرک ســبز میخورند و یکجور کرم که
نامش «میل ُورم» است .غذا را میشود آنالین سفارش داد ،فضای
مجازی پر است از فروشندگان جیرجیرک و کرم .کار آنها هم در این
بازار خوب رونق گرفته؛ جیرجیرک دانهای  100تومان و میل ُورم
کیلویی70هزارتومان.

