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چین در حال خایل کردن دریاها

پایین کشیدن پسر خاوری و قول جنجالی وزیر !


سال هاست چین در حال گسترش صید فراسرزمینی بوده که خطرات زیادی برای محیط زیست دارد ،برای
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3.9 M views

سانسور جنجالی در شبکه خبر!

پسر خاوری پایین کشیده شد

بعد از گزارش های عجیب و غریب درباره یارانه ها
که از تلویزیون پخش و خبرساز شد سانسور دست
های یک خانم که تقریبا حجاب کاملی هم دارد جنجالی
شده است .آن طور که برخی کاربران نوشته اند چند
روزی است که مستندی با نام «سرنخ» از شبکه خبر
پخش می شود؛ که در یکی از قسمت ها دستان خانم
مصاحبه شونده محو شده است .هرچند این قسمت از
برنامه جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی داشته اما
هنوز واکنش رسمی از تلویزیون منتشر نشده است
تا بدانیم علت این سانسور جنجالی چیست .کاربری
نوشت« :بعضی وقت ها آدم از سانسورهایی که توی
تلویزیون می شه متحیر می شه ،انگار بدون هیچ
ضابطه ای به سلیقه ناظر بخش هایی مات ،محو و حذف
می شه ».کاربری هم نوشت« :آقای جبلی همین اتفاق
های شاذ و سلیقه ای باعث ریزش مخاطب می شه».

روز گذشته درباره مجله کانادایی تایکون نوشتیم که
عکس پسر خاوری را روی جلد مجله خود چاپ کرده و
از او به عنوان تاجر الهامبخش سال نام برده بود .اما
بعد از واکنش کاربران به این کارِ مجله تایکون ،صبح
امروز این مجله عکس پسر خاوری را از جلد مجله
برداشت و هم مطلب مربوط به او را از وبسایت خود
حذف کرد .کاربری در صفحه مجازی این مجله نوشته
بود« :بد نیست قبل از این که عکس یک نفر رو چاپ
کنید درباره اش تحقیق کنید ».کاربر دیگری نوشته:
«پولی که برای این رپرتاژ گرفتید پول میلیون ها
مردم ایرانه که بعضی هاشون در فقر به سر می برن».
با این حال تجرات نیوز نوشته مجله تایکون اعتبار
چندانی ندارد و تاکنون عکس افرادی را روی جلد
خود آورده که کمتر مشهورند .افرادی که کمتر نام و
نشانی از آن ها در موتورهای جست وجو وجود دارد.
این مجله کار خود را از سال  ۲۰۲۰آغاز کرده است.
یعنی تنها دو سال است که فعالیت میکند.



2.8 M views

امیرحسین مقصودلو که تاکنون با توهین به مقدسات،
درگذشتگان ،هــواداران ،خودش و ...خبرساز شده
است دیروز با همان وقاحت همیشگی به مردم عزادار
آبادان توهین کرد! این خواننده که چندسالی است که
به ترکیه مهاجرت کرده و هرازگاهی با به کاربردن الفاظ
رکیک و حرکات های مبتذل به ترند شبکه های اجتماعی
تبدیل می شود حاال به مردم عزادار و داغدار آبادان
توهین کرده و در جمالتی رکیک و وقیحانه در فضای
مجازی نوشته« :هی پیام میدن که چرا تسلیت نمی گی...
این مردم الیق مرگن .یک ساختمون ریخت فدای سرم،
خاک همه شون بقای عمر من!  ...تسلیت هم نداره»!...
کاربران هم البته به این خواننده هتاک پاسخ کوبنده ای
داده اند .مثال کاربری نوشته« :تتلو توی کنسرتش گفته
که اعتیاد داره .احتماال به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر،
کنترل روانی خودش رو از دست داده».
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قول وزیر برای فرزندان مدیران آموزش و پرورش
وعده وزیر آموزش و پرورش در برنامه ثریا خیلی زود در
شبکه های اجتماعی موجی از واکنش ها را به راه انداخت.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ،در برنامه «ثریا» در
واکنش به این درخواست که «از مهر  ۱۴۰۱فرزندان
معاونان و مدیران آمــوزش و پــرورش از بین تحصیل
فرزندان در مدارس غیردولتی و مسئولیت در آموزش
و پرورش یکی را انتخاب کنند» ،گفت« :درخواست خوبی
است و آن را ابالغ میکنم ».کاربری در این باره نوشت:
«کار خوبیه فقط به شرطی که به عدالت آموزشی برای
همه مدارس دولتی منجر بشه نه یک مدرسه خاص برای
آقازاده های آموزش و پرورشی ».کاربر دیگری نوشت:
«با این کارها آموزش در مدارس دولتی بهتر نمی شه فقط
باید سرانه آموزش رو در مدارس دولتی بیشتر کرد که
کلی هزینه روی دست دولت می ذاره».
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تاالب ها در حال تبدیل شدن به کانون ریزگرد
تاالب ها جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی روی زمین
هستند که به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی
زمین کمک می کنند و از تاالب ها به عنوان ذخیره گاه
مواد ژنتیکی (وراثتی) گیاهی یاد می کنند .البته این
برای زمانی است که تاالب آب داشته باشد و اال تاالب
هایی که خشک شده اند به بالیی برای محیط زیست
تبدیل می شوند .متاسفانه به گفته رئیس گروه آینده
پژوهشی تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست هم
اینک  ۴۳درصد از تاالبهای کشور ظرفیت تبدیل
شدن به منشأ گرد و غبار را دارند و این بدان معناست
که اگر شرایط تاالب مطلوب نباشد و نیاز آبی آن تأمین
نشود ،میتواند به کانون جدید گرد و غبار در کشور
تبدیل شود که به جای کمک به محیط زیست باعث
تخریب محیط زیست هم می شوند.

رعیت نــواز -متاسفانه برخی از فعاالن
صنایع غذایی محصوالت خود را با قیمتی
در بازار داخلی به فروش میرسانند که هیچ
تناسبی با نر خگذاری منطقی و منصفانه
ندارد و اگر قرار باشد این رویه ادامه یابد تا
چند وقت دیگر صنایع غذایی نیز همانند
صنایع خودرویی در حوزه صادرات به در
بسته میخورد و به جهت تداوم تولید با
قفل انحصار باید در واردات را بست .البته
در این میان از کم فروشی برخی محصوالت
همنبایدگذشت.درروزهایاخیردرفضای
مجازی ،از ویدئوهایی بازدید فراوان می
شود که نرخگذاری محصوالتی ،چون مواد
غذایی را زیر سؤال میبرد و کم فروشی
برخی برندها را به مردم نشان می دهد.
▪چیپس کیلویی 185هزار تومان!



توهین وقیحانه تتلو به مردم عزادار آبادان!

چیپس کیلویی
185هزار تومان و
کمفرویش در اتید!
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طالیابی که تداخل یاب بود
در روزهای اخیر ویدئویی با عنوان «جست وجوی سارقان
با طالیاب در اطــراف منازل» در فضای مجازی در حال
دست به دست شدن است که اصال ربطی به سارقان و
طالیاب ندارد .در واقع این دستگاه جهت پایش تداخالت
الکترومغناطیسیاست.اپراتورهایهمراهاولیاایرانسل
یا شبکه های بیسیم از این دستگاه برای شناسایی تداخل
استفاده می کنند .این تداخل ممکن است آنتن تلویزیون،
ماهواره ،ریموت درِ پارکینگ ،دزدگیر خودرو ،تکرارکننده
های غیرمجاز موبایل یا هر وسیلهای باشد که با فرکانس
کار می کند که با شناسایی آن در کاهش تداخالت به آنتن
دهی بهتر تلفن های همراه کمک می کند .البته در صورتی
که عامل تداخل دستگاه های غیرقانونی جیمینگ باشد
فرد به دادگاه معرفی می شود.

در یکی از این ویدئوها ،چیپس تولیدی
توسط یکی از کارخانجات تولیدی برای
مصرفکننده ۱۲هــزار تومان نرخگذاری
شده است ،فروشنده بعد از وزن کردن این
محصول به این نتیجه میرسد که براساس
نرخگذاریهای کارخانه یک کیلو چیپس
۱۸۵هــزار تومان نرخگذاری شده است.
این فروشنده با بیان این که قیمت هر کیلو
سیبزمینی در بازار نهایت ًا  15هزار تومان
است (البته کارخانه دارهــا سیبزمینی
درشت را از مبدأ و به قیمت بسیار نازلتر
تهیهمیکنند)،اینپرسشرامطرحمیکند
کهکارخانجاتصنایعغذاییچگونهچیپس
را تولید میکنند که نرخ هر کیلو از آن به
 ۱۸۵هــزار تومان میرسد ،یعنی چیزی
بیش از  12برابر قیمت سیبزمینی که به
نظرمیرسدمادهاصلیتولیدچیپسباشد.
▪تاید  500گرمی  370گرم بود!
یکی دیگر از ویــدئــوهــای پــر بــازدیــد در
روزهای اخیر مربوط به ویدئوی وزن کردن
بسته های تاید یکی از کارخانه های تولید
داخل توسط یک مغازه دار بود که نشان می
داد در حالی که روی بسته وزن آن 500گرم
قید شده ،هر بسته بین  370تا  420گرم
بیشتر وزن ندارند یعنی در هر بسته  80تا
 130گرم کم فروشی اتفاق افتاده است .به
نظر می رسد برخی به دلیل این که مجوز
گران کردن محصوالت شان را ندارند اقدام
بهکمفروشیمیکنندکهبهاعتقادبسیاری
از کاربران شبکه های اجتماعی کم فروشی
مشکل بزرگ تری از گرانی است.
▪نظارت مردم بر محصوالت
این گونه ویدئوها که نشان از نظارت های
مردمی بر عملکرد کارخانه های تولیدی
دارد ،می تواند برای دستگاه های نظارتی
هم بسیار مفید باشد .اگر برای این سوت
زنندگان فساد ،پاداشی به میزان درصدی
از جریمه کارخانه متخلف در نظر گرفته
شود ،تعزیرات حکومتی به تعداد مغازه
داران و نیروهای شاغل در مغازه ها مامور
و بازرس دارد که می تواند در نظارت های
میدانی به حال و بازی آن ها باشد.

مقابله با این اتفاق چه باید کرد؟

رعیت نــواز -حتما یادتان هست که تا همین چند
وقت پیش کشتی های چینی با صید ترال کف دریای
عمان را هم جارو و همه ماهی ها و موجودات دریایی
را صید می کردند و با خود می بردند .شاید برای شما
هم جای سوال بود که آیا چینی ها در دریای عمان
این گونه عمل می کنند یا نه؟ نگاهی به عملکرد چین
نشان می دهد که کشتی های چینی به غارت دریاهای
دور از سواحل خود مشغول اند .کشتی های شناور
صید ماهی این کشور در حال صید بی رویه ماهی از
اقیانوس های دنیاست و این کشتیهای بزرگ عامل
بیکاری حاشیهنشینان دریا در جهان شده است.
بد نیست همین ابتدا بدانید که چندین سال است
دولت چین در تالش برای گسترش حضور ناوگان
دریایی خود در تمام اقیانوسهای جهان است .در
زمینه اجــرای این سیاست توسعهطلبانه ،چین با
د هها میلیارد یارانه عمومی شور و اشتیاق زیادی
در صنعت كشتیسازی برانگیخته و طبق گزارش
ها بزرگترین ناوگان ماهیگیری جهان را دراختیار
دارد .هدف چین دراختیار داشتن  400ناو جنگی
تا سال  2025است كه به آن ها امكان پیشی گرفتن
از ناوگان ایاالت متحده را كه فقط  355ناو از این نوع
دراختیار دارد  ،میدهد .در این گزارش سعی داریم
به صید فراسرزمینی چین و آثــار مخرب آن بر اکو
سیستم دریایی جهان بپردازیم.
▪چینی های ماهی خوار

هرچند چین حدود یک پنجم جمعیت جهان
را دارد اما این کشور با اختالف زیاد اولین
کشور پــرورشدهــنــده ماهی در دنیاست.
این کشور سالهاست که در رتبه اول دنیا
قرار دارد و هیچگونه رقیبی دربرابر آن وجود
نــدارد .گزارشها نشان میدهند یکسوم
پرورش ماهی در دنیا در چین رخ میدهد.
چین سالهاست که پرورش ماهی و آبزیان را
درمیانکشاورزانترویجمیکندتابتواندنیاز
جهانی و تقاضای در حال افزایش را برطرف
کند .به گــزارش دویچه وله صنعت پرورش
ماهی در چین به طورمستقیم برای بیش از
 14میلیون نفر شغل ایجاد کــرده و ساالنه
حــدود  60میلیون تن ماهی در آن کشور
پرورشدادهمیشود.فقطهمینقدربدانید
کهدومینکشورپرورشدهندهماهیکههند
است ساالنه تنها  9میلیون تن ماهی پرورش
میدهد.بااینحالچینبهجزپرورشماهی
بهدنبالصیدماهیدرسراسرآبهایجهان
استبهطوریکهناوگانماهیگیریچینیبا
نادیدهگرفتنمقرراتماهیگیریكشورهای
مختلف با روش صید ترال و كفروبی بستر
دریا ذخایر آبزیان موجود را در سراسر جهان
به یغما میبرد .به عنوان مثال70 ،درصــد
ذخایرماهیمركبآبهایكرهشمالیتوسط
ماهیگیرانچینیصیدشدهاند.عالوهبراین،
كشورهای آفریقایی مانند نیجریه ،لیبریا و
سیرالئونیاكشورهایآمریكایجنوبیمانند
آرژانتین آب های سرزمینی شان را در اختیار
چینبرایصیدقراردادهاند.
▪ 17هزار کشتی در خدمت صید
فراسرزمینی چین

چینی ها سابقهای طوالنی درحضور در
مناطق دور دریایی و خالی کردن دریا از
ماهی دارند .چین بزرگ ترین تولیدکننده
و صــادر کننده ماهی در دنیاست .بعد از
کاهش چشمگیر حجم ماهی درمناطق
ساحلی و آ بهــای نزدیک چین به علت
صید بیرویه وهمچنین با پیشرفت صنعت
صید این کشور به صید در آبهای دور روی

آورد .فعالیت ماهیگیری فراسرزمینی چین
از سال  ۱۹۸۵شروع شد و تا سال 1995
تعداد کشتی های صید فراسرزمینی چین
به  ۱۳۸۱کشتی و لنج صیادی رسیده
بود .چین روند افزایش صید فراسرزمینی
را هرسال گسترده تر کرد تا این که در سال
 2020کشتی های صیادی چین در آب
های دور از چین به بیش از  17هزار کشتی
صــیــادی رســیــد .در ضمن ایــن کشتی ها
با کشتی های سال های دور چین بسیار
متفاوت است .به گزارش یورو نیوز در قرن
بیست و یکم تجهیزات و کشتیهای چینی
بسیار مدرن شدند که میتوان آن ها را مانند
کارخانههای شناور دانست .کشتیهای
تــرال کف با تجهیزات کامل فیله و فریز
کردن ماهی برای مصارف منطقهای و فرا
منطقهای مانند کارخانههای عظیم شناور
عمل میکنند .هم اکنون میتوان به حضور
کشتیهای عظیم صید چینی در شمال
اقیانوسآرام ،سواحل آمریکای جنوبی یا
حضور گسترده آن ها در آفریقای غربی و
بخشهایی از آسیا اشاره کرد.
▪نبود شفافیت در عملکرد دریایی چین

عملکرد صید چین در آب های دور دست یا
همان صید فراسرزمینی مانند دیگر حوزه ها
از جمله کرونا به طور شفاف موجود نیست.
دویچه وله در این باره نوشته ،اتحادیه اروپا
دیتابیسی دارد که تمامی اطالعات مربوط
به ماهیگیری و قراردادهای مربوط و میزان
صید در دسترس است .با این حال مطالعات
مختلفی وجود دارد که نشان میدهد چین
میزان صید داخلی را بیشتر و میزان صید در
آبهای دور را کمتر از میزان واقعی گزارش
میدهد به خصوص اطالعات مربوط به صید
چینیها در مناطق انحصاری اقتصادی
اصال شفاف نیست .تا  ۲۰۰مایل (حدود
 320کیلومتر) دریایی از خط ساحلی هر
کشور منطقه انحصاری اقتصادی محسوب
می شود .هر کشوری در این مناطق از حقوق
حاکمیتی به منظور اکتشاف و بهرهبرداری
برخوردار است و مسئول حفاظت از منابع
منطقه و تنظیم قــراردادهــای ماهیگیری
مربوط به کشتیهای خارجی است .آبها
با فاصله  ۲۰۰مایل از خط ساحلی شامل
قوانین بینالمللی می شوند.

▪خطرات گسترده صید فراسرزمینی
چینیها

هرچند ایندیپندنت در گزارشی مدعی شده
صیادی فراسرزمینی فقط حدود یک درصد
از تولید ناخالص ملی چین را شامل میشود
و نقش مهمی در اقتصاد چین ندارد اما شکل
صیادیترالچینیهابهگونهایاستکهکف
دریاهاواقیانوسهاراهمجارومیکندوباعث
میشوداکوسیستمدریابههمبریزدودرنتیجه
آسیب زیادی به معیشت و زندگی ماهیگیران
بومی سواحل دریاها زده می شود .با این که
چینی ها می گویند فاصله  320کیلومتری
از سواحل را برای صید فراسرزمینی رعایت
می کنند اما به گــزارش مجله اکونومیست،
ماهیگیران چینی خارج از این محدوده برای
ماهیهایمنطقهطعمهمیگذارندوازاینراه
آن ها را به دام میاندازند .فراتر از اضافه شدن
مشكالت زیست محیطی مرتبط با اسیدی
شدن،گرمایشوآلودگیاقیانوسهادرصورتی
كه جامعه جهانی موفق به مهار سوءاستفاده
ناوگانهایماهیگیریچینیباصیدبیرویهو
غارتذخایرآبزیانجهاننشود،احتمالوقوع
جنگهایدریاییوسراسریناشیازقحطیو
گرسنگیدورازانتظارنیست.
▪چه باید کرد

طبق گزارش چند سال پیش ایرنا بیش از 7
میلیون كیلومتر مربع از بستر دریاها توسط
چینیهاباصیدترالخراشیدهوجارومیشود.
از آن جایی که ممکن است چینی ها دوباره
هوسحضوردرآبهایسرزمینیماراداشته
باشند بد نیست با توجه به آن چه گفته شد در
صدور مجوزها سخت گیری بیشتری شود و
همچنین نهادهای نظارتی بر عملکرد کشتی
های صیادی نظارت بیشتری داشته باشند.
در کنار ایــن برخورد جــدی و سختگیرانه با
متخلفانوحمایتاجراییازسویدادگستری
و قوه قضاییه صــورت بگیرد .حضور ناظران
از ســازمــان محیط زیست روی شناورهای
بــزرگ هنگام صیادی ،پایش شمار ماهیان
تجاری و غیرتجاری ،آموزش صیادان و جوامع
محلی ،تغییر نگاه سازمانهای مسئول به
بهرهبرداری پایدار ،دسترسی سازمان محیط
زیستبهسامانهکنترلترددهاازدیگرملزومات
مدیریت این بحران هستند .البته عزم جهانی
بــرای نجات محیط زیست دریایی از سوی
همه کشورها شکلگرفته و اتحادیه جهانی
برایمقابلهباصیدبیرویهفراسرزمینیچین
تشکیل شده تا شاید ،آیندهای تلخ در انتظار
دریاهایجهانرامتوقف یاکندترکند.

