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شهروند| سرش لحظه اي آرام ندارد و نمي خواهد روي 
گردنش ثابت شــود. قد ميانه اي دارد با چهره اي خسته و 
دلگير. »دخترم« لفظ كالمش اســت و هر جمله اي را چه 
كوتاه و چه بلند با دخترم شروع مي كند. موهايش را روزگار با 
هر درس و تجربه اي سفيد كرده تا سن پيرمرد را باالتر نشان 
بدهد و از همه دنيا عصاي چوبي قهوه سوخته و انگشتري ای 
عقيق دارد تا اين جمله را به همه ثابت كند كه مال دنيا وفا 
ندارد؛ شــايد هم مي خواهد اين واقعيت را به رخ ما بكشد؛ 
بي وفايي رســم آدم هاي اين روزگار شــده است. كودكي 
خوبي داشــته و نوجواني و جواني را هم به خوبي و خوشي 

پشت  سر گذاشته است. 
پدرش زميــن دار بــود و به اصطالح عامه، دســتش به 
دهانش مي رسيد و »امير« كه تنها پسر خانواده بود هر چه 
مي خواست مهيا مي شــد؛ 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 همان جا ماندگار؛ ازدواج 
كردند و بچه دار شــدند و حاال سالمندي را هم در همان جا 
پشت  سر مي گذارند و از وجود نوه ها لذت مي برند، اما داستان 

»امير« تك پسر خانواده شيرازي جور ديگري رقم خورد. 
او هم براي ادامه تحصيل آمريكا را انتخاب كرد و همان جا 
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 
عروس دار شدن برسد؛ دختري از ميان ايل و طايفه خودش 
كه از قبل او را نشان كرده بود. زندگي مشترك با همه مراسم 
و آداب و رسوم مرسوم شروع شــد و روزها و شب ها پشت  

هم سپري شد تا سه ســال مثل برق وباد بگذرد و خانواده 
جديد شيرازي منتظر نورسيده اي باشند، اما زايمان سخت 
و مشكالت بعد از آن باعث شد تا پزشك ها به »امير« بگويند 
اين دردانه نخستين و آخرين فرزند اين خانواده خواهد بود. 

»ماهرخ« به دنيا آمد و رنگ وبويي جديد به زندگي آنها 
داد. روزگار هم وظيفه خود را به خوبي انجام داد و همچون 
برق وباد گذشت تا »ماهرخ« وارد دانشگاه شود و عاشق يكي 
از همكالســي هايش. خانواده مخالف اين ازدواج بودند اما 
اصرارهاي »ماهرخ« كار خودش را كرد و لباس سفيد بخت 
را بر تن كرد، اما با گذشت ماه ها و سال ها خود »ماهرخ« هم 
به اشتباه بودن انتخابش پي برد، اما ديگر كاري از دستش 
برنمي آمد 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 به وجود آمده سوءاستفاده كرد و به مرور توانست 
تمام امور پدر را در دست بگيرد و همه كاره او شود و »امير« 
غافل از همه جا به او اعتماد كرد تا زماني چشم بگشايد و همه 
اموالش را برباد رفته ببيند، چون دامادش با سوءاستفاده از 
اعتمادش همه اموالش را باال كشيده و متواري شده بود و 
بعد از يك سال جست وجو شنيده ها از زندگي دامادش در 
كانادا خبر مي داد، اما ديگر فايده اي 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 

هميشه تنها بماند. 
حاال او سال هاست در يك خانه سالمندان دولتي زندگي 
مي كند و تنها دوســتش كه مدتي با او در خانه سالمندان 
زندگي می کرد، هرازگاهي او را به خانه پسرش مي آورد تا 

كمي از غصه هايش به دور باشد.
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شــما هم برای ما بنویسید

مهتاب جودکی| زهر، پول است، اگر خريدار داشته باشد. فقط 
بايد يک آدم کاربلد پيدا کرد و يک خريــدار خوب. اما آنها که پول 
خرج کردند، معلم گرفتند و عقرب خريدند يا نتوانستند زهر بگيرند 
يا گرفتند و دستشان توی حنا ماند. بعضی ها هم شب که شد راهی 
بيابان شدند و توی تاريکی عقرب ها را جمع کردند، به اين اميد که 
زهرش را به داروسازها بفروشند، اما نفروختند؛ نشد که نشد. زهرها را 
کسی نمی خرد  و گَرم گرِم اين مايِع کشنده توی يخچال ها جا مانده. 
زهرگيری از بندپايی با چنگال های قوی و نيشــی سمی در انتهای 
ُدمش کار هر کسی نيست، حتی کار آنها که آگهی های تبليغاتی شان 
همه جا را پر کرده، عقرب پرورش می دهند، می فروشند و شهر به 
شهر دوره های آموزشی برگزار می کنند. توی تبليغات تکثير عقرب، 
قيمت هايی می دهند که از واقعيت بسيار دور است: هر گرم زهر 4 تا 

8 ميليارد تومان. اما کيست که بخرد؟ هيچ کس.
يک جست وجوی ساده برای دانلود فايل آموزشی پرورش عقرب 
کافی اســت. همين فايل پی دی اف و فيلم های تکراری آموزشی، 
خوراک گروه هايی شده که از آموزش به داوطلبان جويای کار نان 
می خورند. در کالس های آموزشی بدون مجوز -که به راحتی آب 
خوردن می توان در هر شهری پيدايشان کرد- متقاضيان در عوض 
500 تا 700 هــزار تومان پای صحبت آمــوزش دهندگان مدعی 
تخصص می نشــينند، بلکه راه و چاه را ياد بگيرند، اما تهش هيچ 
راهی نيست و پولشان به هدر رفته. اين را 20 شاکی يکی از همين 
دوره های آموزشی که در شهرهای مختلف سر آدم ها کاله گذاشته، 

خوب می دانند.
او پیش از عقرب، در کار زالو بود

کار تنظيم شکايت خوب پيش رفته. شاکيان در نامه شان از آقای 
»م.ت« نوشــته اند که تحت عنوان گروه پژوهشــی برگ طاليی، 
بدون مجوز دوره های آموزشی تکثير، نگهداری و زهرگيری عقرب 
برگزاری کرده و از آبان 96 تاکنون بيش از 10 دوره آموزشی بدون 
مجوز در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، کرج، تبريز، گناباد 
و ... برگزار کرده. متشاکی جمعه گذشته هم يک »دوره تخصصی« 

ديگر در تهران برگزار کرده بود و همچنان مشغول کار است. 
در نامه شــاکيان آمده که»او عقرب با قيمت های بسيار باال برای 
پرورش و نهايتا زهرگيری می فروشد، اما با توجه به نداشتن تخصص 
و مجوزهای مربوطه، هم باعث نابودی اين گونه شده و هم با توجه 
به سمی و کشنده بودن اين جانور و نگهداری غيراستاندارد و بدون 
مجوز و رعايت نکردن نکات ايمنی در محل های مسکونی خطرات 
جانی فراوانی برای مردم دارد و امنيت شهروندان را به خطر می اندازد. 
اين فرد با دادن مدارک جعلی ادعا کرده که از دو  ســال قبل در اين 
حيطه فعاليت داشته و تجربه کافی برای برگزاری دوره آموزشی دارد، 
همچنين مدرک معتبر از سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی 
و فنی وحرفه ای به شــرکت کنندگان ارايه می شود. اما مدرک های 

داده شده هيچ گونه اعتبار و ارزش قانونی ندارد.«
20 شاکی که هر روز تعدادشان بيشتر می شود و در استان های 
مختلف پای درس تکثير عقرب نشسته اند و پولشان را برای خريد 
اين حشره سمی خرج کرده و به جايی نرسيده اند، کشف کرده اند 

که فرد آموزش دهنده در چند  ســال گذشته در کار تکثير زالو بوده 
و در آن جا هم شاکيان متعددی داشــته و دارد. با احتساب هزينه 
 300 تا 500 هزار تومان برای هر نفر و تعداد شرکت کنندگان 20 تا

 80 نفر در هر دوره پيداســت که درآمد خوبــی نصيب صاحبان 
کالس های آموزشی پرورش عقرب می شود و برای شرکت کنندگان 
که تعدادشــان هم کم نيســت، چيزی نمی ماند جز ضرر. همين 
است که آنها درخواســت کرده اند قانون با متخلفان برخورد کند، 
 بلکه چرخه آموزش غيرتخصصی ايــن گروه ها باالخره يک جايی

 متوقف شود.

کالس های بدون مجوز، مدارک جعلی
در گروه تلگرامی که برای شــکايت از کالس هــای بدون مجوز 
تشکيل شده، 45 نفر از افرادی که در اين کالس ها شرکت کرده اند، 
حضور دارند. گروه تازه تشکيل شــده و پيداکردن آدم هايی که در 
دوره های آموزشی تکثير عقرب شرکت کرده اند، خيلی آسان نيست، 
اما هر روز کسی هست که به جمع شاکيان اضافه شود و پای نامه را 

امضا کند.
به جز موسسه برگ ســبز که در بسياری از اســتان ها تاکنون 
دوره های آموزشی برگزار کرده،  موسســه آلتون در شيراز و  برگ 
سبز در تهران هم در همين حوزه فعاليت می کنند. سعيد احمدی 
يکی از شرکت کنندگان دوره های پرورش عقرب در پيگيری هايش 
متوجه شده که اين موسســه ها زير نظر آموزشگاه کارگستر کرج 
کار می کنند، اما در جست وجوهايش از جهاد البرز متوجه شده که 
موسسه کارگستر هيچ مجوزی برای پرورش عقرب ندارد و در عين 
حال مدارک شــرکت کنندگان را به نام جهاد صادر می کند. سعيد 
می گويد: »موسسه هايی که مجوز ندارند، دوره های يک يا دو روزه 
برگزار می کنند و روی مدرک هنرجويان می نويسند 110 ساعت 
آموزش. فقط مايی که در مشهد شــرکت کرديم، روی مدرکمان 
8ساعت آموزش ثبت شده، اما وقتی از سازمان جهاد پيگير شدم، 
متوجه شــدم برگ طاليی مجوز پرورش عقرب ندارد و مدرک ها 

جعلی است. تمام کالس ها از دم کالهبردارند.«
قاسم شــرکت کننده ديگر اين دوره هاســت. او عکس مدرک 
آموزشــی مدرس پرورش عقرب را نشان می دهد که »تنها مدرک 
آقای »ت« اســت.« به گفته او نه فقط مدرک مدرس بلکه مدرکی 
که به شرکت کنندگان دوره هم داده می شود، معتبر نيست. »قرار 

بود در دانشگاه آزاد مشهد برای ما کالس بگذارد و وقتی از او مجوز 
کار خواستيم، حرف را عوض کرد. به گمانم گفت مدرکم را رئيس 
دانشــگاه گرفته و پايان دوره پس می دهد. بعد هم مجوز نداد. اول 
گفته بود که کالس در دانشــگاه آزاد مشهد است، اما يک روز مانده 
به برگزاری مکان را عوض کرد و به يک دانشگاه خصوصی برد. بعد 
که از حراست دانشگاه آزاد تحقيق کردم، گفتند اصال کسی درباره 
برگزاری کالس با ما هماهنگ نکرده اســت. درواقع از اسم دانشگاه 
فقط برای رسميت بخشيدن به کارش اســتفاده کرد. حاال هم در 

پوسترها آدرس نمی دهد.« 
شــيرين هم در دوره های پرورش عقرب در شيراز شرکت کرده:  
»من موضوع کالس های بدون مجوز را در شــيراز پيگيری کردم و 
جهاد شيراز جواب داد که تقصير خودتان بوده که اعتماد کرده ايد 
و جمع کردن کالس ها به ما ارتباطی ندارد. گفتند خودتان شکايت 
کنيد. گفتم آقا برای شرکت کنندگان مدرک جعلی به اسم شما صادر 

می کنند. گفتند بله جعلی است، اما کاری از ما برنمی آيد.«
به ضرر عقرب ها، به ضرر محیط زیست

»مزرعه به شهر نزديک است.« برای سعيد احمدی پيش از همه 
اين دغدغه است. به گفته او، بســياری از کسانی که در کار آموزش 
به گروه های مختلف هستند، مزرعه پرورش عقربشان را در شهر راه 
انداخته اند. سعيد همين حاال يکی از همين موارد را در مشهد سراغ 
دارد که وسط شهر مزرعه به پا کرده و اداره محيط زيست هنوز به آنها 

ايراد نگرفته است. 
»آنها سواد نگهداری از عقرب را ندارند و در عوض ادعای تخصص 
دارند. مزرعه شان وسط شهر است و اين برای مردم خطرناک است، 
به جز برای مردمی که خانه هايشان به  مزرعه نزديک است، اين کاِر 
پرورش دهنده ها برای حيات عقرب ها به عنوان گونه مهمی از حشرات 
هم تهديدآميز است.« او برای گزارش فعاليت اين مزرعه در شهر به 
اداره محيط زيست مشهد رفت اما کارشناس حقوقی محيط زيست 
بدون بررسی ماجرا گفت که اين حيوان وحشی تلقی نمی شود و از 
لحاظ قانونی مشکل ندارد. اين درحالی است که سازمان حفاظت 
محيط زيست به اين مراکز مجوز تکثير  عقرب نمی دهد و فعاليت آنها 

هرچند به بهانه اشتغالزايی، غيرقانونی تلقی می شود.
ايران ۶۰ گونه عقــرب دارد و از ميان اين همه، تنها 6-5گونه زهر 
باارزشی دارند که به کار داروسازها می آيد. شرکت های غيرقانونی 
همين عقرب هــا را طعمه خود کرده اند. هر روز هــزاران عقرب در 
مزرعه های پرورش تلف می شــود. اين شــرکت ها با ترويج صيد و 

پرورش عقرب، جمعيت اين گونه را به خطر انداخته اند. 
»انقراض« کليدواژه ای اســت که محيط زيســتی ها در واکنش 
به پرورش عقرب روی آن تاکيد دارنــد. همين چند روز پيش بود 
که دو شــکارچی عقرب در ريگان اســتان کرمان دستگير شدند. 
ماموران اداره حفاظت محيط زيست شکارچيان مجهز را دستگير 
کردند و عقرب ها را از آنها گرفتند. آنها می خواستند اين عقرب ها را 
به تهران بياورند. يک ماه پيش هم اين اتفاق تکرار شد. اين بار يک 
زن متخلف صيد عقرب می خواست 10 عقرب را از مرز دوغارون به 
افغانستان ببرد. او را هم دستگير کردند. براساس قانون، زنده گيری 

عقرب، مجوز محيط زيســتی الزم دارد و هر کس پی صيد عقرب 
بيفتد، بنا به نظر قاضی پرونده از 30 تا 50 ميليون ريال جريمه نقدی 
و يک يــا 6 ماه محکوميت کيفــری دارد. آموزش دهندگان تکثير 
عقرب، روی اينها دست گذاشته اند:   »مزوبوتوس اوپئوس« از گروه 
کژدم های زرد که زهر آن اگرچه برای افراد بالغ کشــنده نيست اما 
درباره کودکان بايد ترديد کرد، »اندرکتونوس کراسيکودا« معروف 
به کژدم سياه که  30 درصد موارد کژدم گزيدگی را شامل می شود، 
»گاردويم« از کشنده ترين عقرب های ايران که ۲ تا ۵ درصد از اين 
نوع عقرب گزيدگی به مرگ منجر می شود، »هوتنتوتا سالسی« از 
عقرب های بزرگ با چنگال هايی پرقدرت که از گونه های خطرناک 

ايران است. از ميان کســانی که به کالس ها می روند، خيلی ها هم 
افتاده اند پی فروش عقرب، چون سود بيشــتری دارد. پرس وجو از 
فروشندگان عقرب معلوم می کند که قيمت عقرب از دو تا هفت هزار 
تومان متغير است و قيمت پرورشی ها به 20 هزار تومان هم می رسد. 
هزينه دم و دســتک زهرگيری هم درنهايت بــه 2 ميليون تومان 
می رسد. عقرب ها جيرجيرک ســبز می خورند و يک جور کرم که 
نامش »ميل ُورم« است. غذا را می شود آنالين سفارش داد، فضای 
مجازی پر است از فروشندگان جيرجيرک و کرم. کار آنها هم در اين 
بازار خوب رونق گرفته؛ جيرجيرک دانه ای 100 تومان و ميل ُورم 

کيلويی 70 هزار تومان. 

 قصه تلخ امير

شرکت کنندگان دوره های پرورش عقرب از کالهی که به سرشان رفته می گویند 

کسی »زهر« ما  را  نمی خرد
  شاکیان دوره های پرورش عقرب می گویند گرفتن زهر عقرب ممکن نیست

ایران 60 گونه عقرب دارد و تنها زهر 5-6 
گونه به کار داروسازها می آید. شرکت های 

غیرقانونی همین عقرب ها را طعمه 
خود کرده اند. هر روز هزاران عقرب در 

مزرعه های پرورش تلف می شود

 چرا دنبال پرورش عقرب رفتيد؟

يکی می گويد به خاطر پول و يکی می گويد از سر ناچاری و بيکاری. سعيد اين طور ماجرا را تعريف می کند: »اين آقای م.ت 
ادعا می کرد که زهر عقرب را به شرکت داروسازی می فروشد. گفت سه سال در اين کار بوده و ما هم اعتماد کرديم و از او رسيد 
نگرفتيم. خيلی ها بيکار هستند و هدفشان درآمدزايی است. من بهمن  سال پيش در دوره آموزشی شرکت کردم و از برج 12 
کار را شــروع کردم. آمديم و يک تعدادی عقرب گرفتيم و بعد فهميديم عقرب ها را چند 10برابر قيمت اصلی به ما فروخته 
است. بعد هم ديديم اصال اين کاره نيست. آخرش دستگيرمان شد که فروش زهر در ايران امکان ندارد. مافيای فروش زهر از 
طرف بعضی شرکت های دارويی، به پرورش دهندگان عقرب اجازه صادرات زهر نمی دهد. آنها خودشان عقرب زنده از صيادان 

می خرند و زهرگيری می کنند. هستند کسانی که زهر انستيتو پاستور را تأمين می کنند.«
سعيد از توهم قيمت باالی زهر هم اين طور حرف می زند: »می گويند زهر عقرب خيلی قيمت دارد. مثال گرمی 80 ميليون 
تومان. اين عددها خيلی ها را وسوسه می کند. با خودشان می گويند از 600 عقرب می توانند يک گرم مايع بگيرد، ولی مسأله 
اين اســت که تا امروز فروش زهر هيچ وقت ممکن نبوده. يا می گويند زهر مايع گرمی بين 10 تا 20 ميليون قيمت دارد اما 
داروسازی دکتر عبيدی گرمی يک ميليون تومان از توليدکنندگان می خرد. خوب اين ضرر است برای ما. آنهايی که به بلژيک 
و فرانسه درخواست داده اند، هنوز موفق به فروش زهر نشده اند، حتی مراکز دانشگاهی توليد زهر که مجوز هم دارند، هم هنوز 

نتوانسته اند چند گرم زهرشان را بفروشند. مثال همين مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد.«
با وجود همه گيرشدن مزرعه های پرورش عقرب، حجم توليدی زهر بســيار باالتر از نياز مراکز دارويی است. اين يکی از 
مشکالتی است که باعث شــده زهر ها روی دست پرورش دهندگان عقرب باد کند. »اگر کسی بلد باشد زهرگيری کند )که 
فقط چندنفر در ايران بلدند( نهايتا می شــود اين کار را کرد اما مسأله اين است که زهر آن قدر در دست توليدکننده ها مانده 
که نمی دانند با آن چه کنند. همين طور نگه داشته اند تا قيمت خوب شود و مشتری پيدا شود. کسی را در شيراز می شناسم 
که 200گرم زهر دارد و نمی داند با آن چه کند. توليدکنندگان عقرب در شروع کارشان بازاريابی نمی کنند. آمار بيکاری هم 
باالست. در دوره های آموزشی قول خريد زهر می دهند اما هيچ وقت اين کار را نمی کنند. عقرب هم ضريب تکثيرش باالست و 

برای همين خيلی ها می روند دنبال اين کار. غافل از اينکه زهر روی دستشان می ماند.«


