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برگزاری جلسه فوق العاده شورای شهر درباره کرایه 
تاکسی ها

دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران از برگزاری جلسه 
فوق العاده ای برای بررسی چرایی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها خبر داد.

محمدعلی کرونی در گفت وگو با ایسنا درباره »انتقادات مردمی در مورد 
افزایش نامتعارف کرایه تاکسی ها« اظهار کرد: کرایه تاکسی ها در برخی از 
خطوط بیش از ۲۰ درصد مصوب شورای اسالمی شهر تهران - که مورد 

تأیید فرمانداری نیز قرار گرفته است - افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان شورای اسالمی شهر تهران تک به تک 
خطوط را بررسی کرده اند و در حال حاضر نیز مستندات برای جمع آوری 
جلسه ای در کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران آماده 
است، خاطر نشان کرد: شک نداریم که در تعدادی از خطوط کرایه های 

تاکسی بیشتر از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
دبیر کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران در ادامه با بیان 
اینکه برخی معتقدند که اعداد کرایه باید رند شود تا مشکل پول خرد حل 
شود، گفت : این دلیل قابل قبولی نیست چرا که همکارانمان در تاکسیرانی 
از توسعه هر چه بیشتر دریافت الکترونیک در تاکسی ها خبر می دهند و 

اگر پرداخت الکترونیک باشد، دیگر مشکل پول خرد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی مصوبه شورای اسالمی شهر تهران 
را آن طور که باید اجرایی نکرده و نامه فرمانداری نیز در مورد افزایش ۲۰ 
درصدی کرایه نیز رعایت نشده است، اظهار کرد: حتی سازمان تاکسیرانی 
از سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تورم حمل و نقل استعالم کرده 
است و آن ها عددی حدود ۲۶.۵ درصد اعالم کرده اند که حتی افزایش 
کرایه در برخی از خطوط از اعالم سازمان برنامه و بودجه نیز بیشتر بوده 

است.
کرونی در بخش پایانی از صحبت های خود با اشاره به اینکه ما قبول 
داریم که باید از رانندگان تاکسی حمایت کنیم اما نباید منافع مردم و 
شهروندان نیز در این بین ضایع شود، گفت: منتظر جمع آوری مستندات 
بودیم تا جلسه ای در کمیسیون حمل و نقل برگزار شود و حاال با جمع آوری 
مستندات به زودی جلسه ای فوق العاده در کمیسیون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران در زمینه بررسی چرایی افزایش قیمت کرایه تاکسی 

برگزار خواهد شد.

آغاز بکار پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان از ۱۸ 
خرداد

طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه خردادماه و 
بعد از ماه مبارک رمضان در بیش از ۲۲۰۰ پایگاه کلید می خورد.

به گزارش ایسنا، طرح سنجش نوآموزان بیش از ۲۰ سال است که با 
هدف سنجش میزان سالمتی و ارزیابی هوش، بینایی، شنوایی و آمادگی 
تحصیلی و همچنین شناسایی و هدایت دانش آموزان خاص و با نیازهای 

ویژه اجرا می شود.
سال گذشته حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز  سنجش شدند 
و پیش بینی می شود امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز تا 

پایان شهریور مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
بیش از  ۲۲۳۱ پایگاه برای ارزیابی دانش آموزان اول دبستان و همچنین 
پیش دبستانی ها آماده فعالیت هستند. این مراکز به پایگاه های درجه یک، 
دو و سه تقسیم می شوند و در هر یک از این پایگاه ها به ترتیب ۴۲، ۳۸ و 
۱۴ ارزیاب به سنجش دانش آموزان می پردازند و شمار ارزیابان به بیش از 
۱۰ هزار نفر می رسد. امسال نیز نوبت گیری از طریق سیستم الکترونیکی 
انجام خواهد شد و والدین باید در همان مدارسی که فرزندان خود را 
ثبت نام می کنند نسبت به نوبت گیری زمان سنجش اقدام کنند تا به 
نزدیک ترین پایگاه سنجش ارجاع داده شوند. مراجعه به موقع والدین برای 
سنجش فرزندشان ضروری است. مجید قدمی - رئیس سازمان آموزش 
ارائه  ارائه و اظهار می کند:  باره توضیحاتی  این  و پرورش استثنایی در 
شناسنامه سالمت دانش آموز و انجام مراحل سنجش پیش شرط ثبت 
نام دانش آموزان در پایه اول است. در پایگاه های سنجش تعیین شده در 
سطح کشور، دانش آموزان بدو ورود به دبستان از نظر بینایی، شنوایی و 

آمادگی تحصیلی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی می افزاید: هر چند که از خانواده ها بابت طرح سنجش نوآموزان بدو 
ورود به دبستان ۳۰ هزار تومان دریافت می شود، اما پایگاه ها براساس 
سنجش وضعیت اقتصادی خانواده ها، به صورت رایگان و یا نیم بها دانش 
آموزان را مورد ارزیابی قرار می دهند و حضور در پایگاه های سنجش و 

دریافت برگه های ثبت نام از این مراکز اجباری است.

علت مرگ دو فک خزری مشخص شد
 مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: علت مرگ دو فک خزری 

پیدا شده در سالجاری مشخص شد.
 به گزارش ایسنا- قربانعلی محمدپور با اشاره به اینکه اوایل فروردین 
امسال الشه ۲ نوزاد فک خزری در پره صیادان رودسری پیدا شد، گفت: 

بدن این فک ها پوشیده از کرک سفید بود.
وی افزود: بر اساس گزارش بیومتری و کالبدشکافی هیچ گونه عالئم 
ضرب و جرح بر روی الشه ها دیده نشد و دلیل مرگ هر ۲ فک خزری، 

خفگی در آب بر اثر گیرافتادن در تور ماهیگیران تشخیص داده شد.
محمدپور با اعالم اینکه در دریچه پیلور معده یکی از فک ها، انسداد در 
اثر بلع تکه ای زباله پالستیکی مشاهده شد، خاطرنشان کرد: اگرچه این 
انسداد عامل مرگ نبود، اما می توانست پس از گذشت چند روز و طوالنی 
شدن زمان انسداد دستگاه گوارش، زباله پالستیکی عامل مرگ این گونه 

جانوری در خطر انقراض شود.
وی تصریح کرد: فک خزری با نام علمی Phoca Caspica و نام التین 

Caspean Seal در گروه پستانداران دریایی شکار ممنوع است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن تصریح کرد: این گونه جانوری در 

لیست جانوران به شدت در معرض انقراض قرار دارد.
وی افزود: گیرافتادن در تورهای ماهیگیری، برخورد با قایق ها و کشتی ها 
و کشتار عمدی ماهیگیران و شکارچیان، آلودگی های زیست محیطی، 
کاهش ذخایر غذایی دریای خزر از عوامل تأثیرگذار در کاهش جمعیت 

فک خزری است.
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خ دستمزد راهنمایان گردشگری برای سال ۹۸ مشخص شد نر

این روزها که سکون و آرامش ماه مبارک رمضان زندگی 
کتاب ها  شاید  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  روزمره 

آرام بخش ترین لحظات را بسازند.
در شب هایی که با هزار سال برابرند، آگاهی مهم ترین 
اگر  دستاوردی است که می توان داشت، بهتر می شود 
این آگاهی درباره زیست و اندیشه شریف ترین انسان که 

اشرف مخلوقات است، باشد.
و  قرآن، حدیث  پایه  بر  )ع(  امیرالمومنین  دانش نامه 
تاریخ در سال ۱۳۸۲ در ۱۴ جلد به کوشش محمد محمدی 
ری شهری، با همکاری محمدکاظم طباطبایی و محمود 
طباطبایی نژاد و گروهی از محققان، به زبان عربی - فارسی 
با ترجمه عبدالهادی مسعودی، منتشر شد و مورد استفاده 
بسیاری از پژوهشگران و اهالی فرهنگ قرار گرفت، این اثر 
ترجمه »موسوعة اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم فی 

الکتاب و السنّة والتاریخ« به شمار می رود.
در این کتاب بر اساس الفبا تمام موضوعات مرتبط با 
حضرت امیر )ع( در دسترس است، سال گذشته انتشارات 
دارالحدیث گزیده ای از این مجموعه را در یک جلد منتشر 
کرد که خواندن آن، برای آگاهی از مفاهیم علوی، بسیار 

ارزشمند است.
عبدالهادی  کوشش  به  صفحه   ۸9۶ در  گزیده  این 
مسعودی و همکارانش، به چاپ رسیده و در دسترس 

مخاطبان است.
 در هوای تنهایی

دغدغه تنهایی یکی از مهم ترین نگرانی های بشر از آغاز 
اجتماعی شدن بوده است، امروز در قرن بیست و یکم، 
با رواج فردگرایی و سبک های زندگی  گوناگونی که در دنیا 
شکل گرفته است، این موضوع پررنگ تر هم شده اما پتر 

پترسون از زاویه دیگری به این موضوع می پردازد.
رمان »به هوای دزدیدن اسب ها« درباره زندگی مردی 
۶۰ سال است که تصمیم می گیرد باقی عمر خود را به 
تنهایی با سگش در کلبه ای چوبی بگذراند، کاری که در 
منطقه اسکاندیناوی و در کشور نروژ، عجیب نیست و او 

دوری از مردم و هیاهوی شهر را دوست دارد.
با این وجود هیچ چیز پیش بینی پذیر نیست و در ادامه 

او به گذشته ای پرتاب می شود که منجر به گرفتن چنین 
تصمیمی شده است و داستان در رفت و برگشتی میان 
گذشته و حال، شکل می گیرد. این روایت آونگ گون، پر از 
خرده روایت هایی است که مثل تکه های پازل زندگی امروز 
قهرمان را شکل می دهند. سوال پترسون این است که آیا 
تنهایی راه درستی برای ادامه زندگی است؟ و آیا انزوا پاسخ 
مناسبی به تلخی جهان است؟ برای یافتن پاسخ این سوال 

باید کتاب او را بخوانید.
با  پترسون،  پتر  نوشته  اسب ها«  دزدیدن  هوای  »به 
ترجمه فرشته شایان در ۲۲۴ صفحه، توسط نشر چشمه 

به چاپ رسیده است.
 روایت یک ایرانی در مونیخ

مهدی حجوانی، نویسنده  ای است که او را بیشتر با آثار 
کودک و نوجوان می شناسیم، او عاشق داستان نوشتن 
است و با همین نگاه داستان نویس، کتاب تازه ای نوشته 

است که داستان نیست اما روایتی داستانی دارد.
در  حجوانی  که  سفرنامه ای  تهران«  افق  به  »مونیخ 
فرصت مطالعه و پژوهش در کتابخانه  بین المللی نسل 
اثر  این  در  او  است،  کرده  گردآوری  را  آن  مونیخ  جوان 
به زندگی مردم ایالت باواریا در جنوب آلمان اشاره می 

کند اما بیشتر از خودش می گوید که در این فضا، چه 
موقعیتی داشته و چه چیزهایی دیده است.

برای  ایرانی  مردی  دلتنگی  قصه  تهران  افق  به  مونیخ 
سرزمینش در دوری چند ساله ای است که روزهای خوب 
و بد بسیاری را در دل خود جای داده، جشن های سرزمین 
ژرمن ها، کوچه و خیابان ها، فوتبال و فرهنگ مونیخی که 
شهری متفاوت با دیگر شهرهای آلمان است، موضوعاتی 

است که او در این کتاب به آن ها می پردازد.
»مونیخ به افق تهران« نوشته مهدی حجوانی است که 

نشر افق در ۲۴۰ صفحه آن را منتشر کرده است.

برای  گردشگری  راهنمایان  روزانه  دستمزد  نامه  نرخ 
سال 9۸ طبق نرخ پایه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی اعالم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس این نرخ نامه حداقل 
دستمزد راهنمایان گردشگری برای تورهای معمول است 
بنابراین با توجه به تنوع برنامه ها، ساعت کاری روزانه، 
سختی کار و کمبود راهنمای مسلط به برخی زبان های 
کارفرما  و  راهنما  بین  توافق  نرخ،  تعیین  خاص مالک، 
است. همچنین آمده است چنانچه راهنمای گردشگری 
تجربه اجرای بیش از ۳۰ تور را داشته باشد می بایست 
۱۰ درصد به کف نرخ دستمزد با عنوان سابقه کار اضافه 
تمام  دستمزد  درصد  معادل ۶۰  نیمروز  دستمزد  شود. 

روز محاسبه می شود. مدت زمان اجرای آن نیز حداکثر 
۴ ساعت متوالی در یک روز است. در بخش ترانسفر 
ازای هر ساعت تأخیر ورود مسافر مبلغ  فرودگاهی به 
۲۵ هزار تومان به دستمزد اضافه می شود. این نرخ نامه 
مشمول آن دسته از راهنمایان گردشگری است که در 
حقوق  از  و  هستند  مسافرتی  خدمات  دفاتر  استخدام 
ثابت و بیمه برخوردارند. بر این اساس با توجه به دریافتی 
ماهانه فرد، مزایای استخدامی و سنوات، توافق بین راهنما 

و کارفرما مالک عمل خواهد بود.
طبق جدول اعالم شده راهنمایان فرهنگی بدون بیمه 
حداقل ۳۶۰ هزار تومان، راهنمایان طبیعت گردی حداقل 
۴۵۰ هزار تومان، راهنمایان با تسلط بر زبان های چینی، 

ژاپنی، کره ای، پرتغالی، نروژی، سوئدی، دانمارکی، روسی 
و لهستانی و دیگر زبان های دنیا حداقل ۴۵۰ هزار تومان، 
راهنمایان مسلط به ز بانه ای فرانسه، اسپانیولی، آلمانی، 
و گرجی حداقل  ارمنی  ترکی،  عربی،  ایتالیایی، هندی، 
جمله  از  ویژه  گرایش  با  راهنمایان  تومان،  هزار   ۳9۵
درمانی، تجاری، تخصص های ویژه در طبیعت گردی و 
نیازهای ویژه حداقل ۵۴۰ هزار تومان، ترانسفر پایانه های 
هزار  یک ساعت حداقل ۷۵  از  کمتر  برای  داخل شهر 
تومان، ترانسفر فرودگاه امام خمینی کمتر از دو ساعت 

حداقل ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد.
برای راهنما و راننده با ارزش خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون 
تومان برای مدت یک تا چهار روز حداقل ۷۰۰ هزار تومان 

نرخ تعیین شده است. برای راهنمایان با خودروی بین ۲۰۰ 
میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان برای ۵ روز و بیشتر ۶۶۰ تا 

9۰۰ هزار تومان نرخ تعیین شده است.
نرخ حداقل دستمزد روزانه راهنمایانی که تحت پوشش 
بیمه توسط کارفرما قرار دارند نیز بین ۳۰۵ هزار تومان تا 

۴۵۵ هزار تومان اعالم شده است.
این نرخ نامه به اطالع هیئت مدیره انجمن های استانی 
راهنمایان گردشگری کشور نیز رسیده است و براساس 
گردشگری  راهنمایان  صنفی  انجمن های  کانون  اعالم 
الزم است نسبت به بومی سازی نرخ ها با توجه به تنوع 
مسیرهای گردشگری هر استان، سختی کار، ساعات کاری 

روزانه و شرایط آب و هوایی منطقه اقدام شود.

حاشیه های ادامه دار یک متهم
چرا متهم میلیاردی با لباس زندان به دادگاه نمی آید؟

به مناسبت روز جهانی مهاجرت ماهیان
وقتی سدها زندان ماهیان می شود

یکی از سواالتی که پس از برگزاری دادگاه محمدهادی رضوی همچنان در 
بین مردم مطرح است، حضور متهم با لباس شخصی در دادگاه است به 

طوری که اخیرا هم معاون اول قوه قضائیه در این رابطه واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رضوی متهم حاشیه دار این روزهای 
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی است که تا کنون سه جلسه دادگاه وی 
برگزار شده است. رضوی که بنا بر کیفرخواست صادره، یکی از در یافت 
کنندگان کالن وجوه در سال های 9۱؛ 9۲و 9۴ و پرداخت وجوه به برخی 
دالالن است که موفق شده از طریق شرکت ها در قالب قرارداد مشارکتی ۶۰ تا 

۲۰ میلیارد بی ضابطه تسهیالت دریافت کند.
وی با معرفی شرکت شایگان آتیه تسهیالت ۲۷ میلیارد بدون اعتبارسنجی 
از بانک سرمایه دریافت کند. این فرد اقدام به خرید گوشت و مرغ و فروش 
آن در بازار می کند. متهم هادی رضوی حسب اقاریر خود اقدام به گران نمایی 
یک ملک جهت تسویه بدهی خود به بانک سرمایه هم کرده است. رضوی ۱۰۷ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت گرفته است. همچنین در رابطه با ملکی 
که به دنبال تحقق آن بود پس از ارجاع بازپرس به هیئت کارشناسی ملک 
مذکور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزش گذاری شد در حالی که کارشناسان 
بانک بعدها این ملک را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند بنا بر نظرات 
متعدد این نرخ به میزان مختلف قیمت گذاری شده است چه کارشناسی اخیر 

و چه حسب کارشناسی بدوی این ملک گرانمایه شده است.
همچنین متهم از از طریق پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چک 
موفق می شود مبالغ کالن را که باید در راستای تولید استفاده می شد دریافت 

کرده و صرف عیش و نوش و مسافرت های خارجی خود کرده است. متهم 
هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه کیفری آزاد از طریق تودیع وثیقه متهم 
به مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخالل عمده از طریق اخالل در نظام 
اقتصادی و پولی و بانکی از طریق اخذ تسهیالت بانکی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان است.
چرا محمد هادی رضوی با لباس زندان در دادگاه حاضر نمی شود؟

»راستی این متهم چرا با لباس مخصوص در دادگاه حاضر نشده؟ چه عجب 

یه رسانه بدون سانسور دادگاه رو پوشش داده، چرا باز هم با لباس زندان 
نبود؟« این چند جمله تنها بخشی از سواالتی است که مخاطبان خبرگزاری 
مهر در قسمت ارسال نظر، اعالم کردند. بسیاری از مردم هم سوال می کنند: 
»نکند به خاطر نسبت خانوادگی متهم با یکی از وزرا، او لباس زندان به تن 

نمی کند.«
اظهار نظرها و سواالت مردم به قدری زیاد است که روز گذشته، محسنی 
اژه ای به این سواالت مردم واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه می گویند چرا 
یک فرد با کت وشلوار به دادگاه آمده است، عنوان کرد: کسی که با وثیقه آزاد 
است و از خانه به دادگاه می آید، با لباس خودش به دادگاه می آید و کسی که 

در زندان است با لباس زندان.
وی با بیان اینکه امروز مسائلی که در قوه قضائیه مطرح می شود تنها بعد 
قضائی و حقوقی ندارد، ابراز کرد: در بسیاری از موارد مسائل دارای ابعاد 
مختلف است و بدون مشورت و همفکری دیگران نمی توان کاری را با صحت 

تمام به پایان رساند.
قهرمانی، نماینده دادستان تهران در رابطه با میزان وثیقه هادی رضوی به 

خبرنگار مهر گفت: متهم به دلیل تأمین وثیقه آزاد است.
وی افزود: در حال حاضر وثیقه رضوی ۱۰۰ میلیارد تومان است که وی 

تأمین کرده و این میزان فعالً افزایشی نداشته است.
البته الزم به ذکر است یک اتهام دیگر هم متوجه رضوی است. اتهام خیانت 
نماینده  ارتباط  در همین  رسیدگی می شود،  بعداً  امانت هادی رضوی  در 

دادستان افزود: این موضوع خارج از موضوع شعبه فعلی دادگاه است.

فردا ۲۴ مه و سوم خرداد روز جهانی »مهاجرت ماهیان« است. کارشناس 
مورد وضعیت  در  زیست  داخلی سازمان حفاظت محیط  آب های  آبزیان 
نگران کننده مسیرهای مهاجرت و مناطق تخم ریزی و تولید مثل ماهیان به ویژه 

در رودخانه های مناطق مختلف جهان از جمله ایران هشدار داد.
امید صدیقی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه اولین روز جهانی مهاجرت 
ماهی ها در ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۴ میالدی برگزار شد و از آن پس هرساله این 
روز با هدف آگاه سازی در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت ماهی ها به صورت 
محلی در سراسر جهان برگزار می شود، گفت: این روز جهانی برای افزایش توجه و 
ادراک عمومی نسبت به اهمیت مسیر رودخانه ها، ماهیان مهاجر و نیازهای آن ها 

گرامی داشته می شود.
نیاز حیاتی ماهی ها به مهاجرت

وی با تاکید بر اینکه مهاجرت آزادانه برای دستیابی به جمعیت های پایدار ماهی 
امری ضروری است، تصریح کرد: اگرچه برخی از گونه های ماهی به مسافت های 
کوتاهی برای مهاجرت نیاز دارند اما برای برخی دیگر از گونه ها همچون ماهی آزاد، 
گربه ماهی و مارماهی پیمودن هزاران کیلومتر برای تکمیل چرخه زندگی الزامی 
است. در صورتی که این ماهی ها قادر به مهاجرت نباشند، جمعیت آن ها به کلی 
از بین می رود و این واقعه ای است که متأسفانه تاکنون در بسیاری از نقاط جهان 

از جمله ایران رخ داده است.

این کارشناس حیات وحش و آبزیان داخلی با بیان اینکه تعداد زیاد سدها 
و بندهایی که با مقاصد مختلف از جمله مدیریت آب، در مسیر رودخانه ها و 
سواحل ساخته می شوند، تولید مثل را برای ماهیان مهاجر بسیار دشوار کرده 
است، گفت: بر اثر فعالیت های مخرب انسانی از جمله برداشت شن و ماسه، 
تغییر مسیر رودخانه ها، احداث انواع سدها، تخلیه انواع آالینده های صنعتی، 
فاضالب های انسانی و زه آب های کشاورزی و صید غیر مجاز و بی رویه )به ویژه در 
زمان مهاجرت و تخم ریزی ماهیان(، رودخانه ها به آبراهه هایی مسدود، تخریب 
شده و مرده تبدیل شده است که کارکردهای زیستی و اکولوژیک خود را از دست 

داده اند.
صدیقی ضمن تأسف از تخریب و وضعیت نامساعد رودخانه های مهم و 
ارزشمند کشور که نقش حیاتی در تجدید نسل و تولید مثل ماهیان دارند، 
گفت: نمونه بارز و عینی این موضوع تخریب شدید و نابودی رودخانه های 
زاینده و حیات بخش حوضه آبریز خزر است که به دلیل فعالیت های مخرب 
انسانی تبدیل به رودخانه هایی آلوده، مسدود و ناکارآمد شده اند. رودخانه 
منتهی به دریای خزر در سال های نه چندان دور پذیرای میلیون ها ماهی 
مولد خاویاری، کپور ماهیان، ماهی آزاد و دیگر گونه های ارزشمند کوچ رود بو 
د که هر ساله در فصل تولید مثل و مهاجرت، بستر و زیستگاه حیاتی تکثیر 
طبیعی این ماهیان را تأمین می کرد، در حالی که اکنون به دلیل تخریب بستر 

این رودخانه ها، آلودگی شدید و احداث سدهای متعدد امکان مهاجرت این 
ماهیان به باالدست جهت تخم ریزی و تجدید نسل تقریباً غیر ممکن شده 

است.
این متخصص حوزه ماهیان تصریح کرد: در موارد بسیار نادر که تعدادی بسیار 
معدودی از ماهیان مولد مهاجر که با خوش اقبالی موفق به عبور از تمامی موانع 
از جمله تورها و قالب صیادان، سدها و بندها می شوند، در باالدست رودخانه 
به دلیل تخریب بستر و آلودگی شدید، عمدتاً تخم ریزی و هم آوری آنها با موفقیت 
همراه نمی شود و همان تعداد معدود بچه الرو ماهیان تولیدی به دلیل آلودگی 
و تخریب زیستگاه بقا نیافته و قبل از رسیدن به مراحل رشد و بلوغ دچار مرگ 

و میر می شوند.
انقراض قرار گرفتن  نابودی و در معرض  پایان مهمترین عامل  صدیقی در 
بسیاری از ماهیان از جمله ماهیان خاویاری را تخریب و نابودی رودخانه به عنوان 
بستر و زیستگاه مهاجرت و تولید مثل این ماهیان دانست و بر ضرورت اجرای 
هر چه سریع تر برنامه حفاظت، احیا و بازسازی رودخانه های مهم به عنوان مسیر 
مهاجرت و تولید مثل ماهیان تاکید کرد همچنین از تمامی فعاالن و دوستداران 
محیط زیست، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد و دستگاه های دولتی دعوت کرد 
که سازمان حفاظت محیط زیست را در حفاظت و احیای رودخانه ها به عنوان 

شریان های حیاتی کشور کمک و حمایت کنند.

همراه با ماه مبارک رمضان

وزه داری  کتاب هایی برای آرامش و سکون ر

روزنامه صبح ایران


