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گزارش

توگو با مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیطزیست درباره نجات یک گونه در معرض خطر
گف 

از انقراض گوزن زرد ایرانی جلوگیری شد

آفت�اب یزد -نی�ره خادمی :پس از جنگ جهانی دوم بس��یاری
از مناب��ع علمی ،گوزن زرد را منقرضش��ده میدانس��تند؛ گونهای
منحص��ر به ف��رد که ش��کار و حوادثی چون جنگ و آتشس��وزی
جنگله��ا ،رون��د نابودی آن را تس��ریع کرده بود .در س��ال 1336
ورن��ر ترنزه ،زیستش��ناس آلمانی این گونه را در بیش��ههای کنار
روده��ای دز و کرخ��ه یافت .س��ال بعد دو راس گ��وزن زرد ایرانی
(ن��ر و ماده) و یك گوس��اله ماده به باغ وح��ش اوپل آلمان منتقل
ش��د تا ش��اید ،سرنوش��تش دگرگ��ون ش��ود .گوزنه��ای زرد در
 50س��ال گذشته در ایران با هدف حفاظت و تکثیر ،در چند نوبت
در میان زیس��تگاههای مختلف از جمله کرخه ،دش��ت ناز س��اری،
جزیره اشك دریاچه ارومیه و میانكتل در استان فارس ،جنگلهای
حاش��یه رودخانههای كرخه و دز ،مانشت در ایالم ،باغ شادی یزد،
بیجار كردس��تان جا بهجا ش��دند اما در حال حاضر جمعیتشان در
ایران بین  400تا  500راس است.
برنامه عمل گوزن زرد ایرانی در س��ال  95به دنبال وظایفی که بند
«ط» برنامه شش��م توس��عه برای تهیه ،تدوین و اجرای برنامهعمل
حفاظ��ت و مدیری��ت گونهه��ای در معرض تهدی��د و خطر انقراض
بر عهده س��ازمان گذاشته بود؛ برای افزایش دو سه برابری جمعیت
آنان نوشته شد .آنطور که حاال شهابالدین منتظمی ،مدیرکل دفتر
حیات وحش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت میگوید؛ این برنامه
تاکنون به اهدافش نرس��یده و به دلیل بروز مشکالتی چون کمبود
بودج��ه و نبود باور به آن تنه��ا  10درصد از آن ،به طور ناقص انجام
شده است .او معتقد است که در این شرایط دستکم برخی اقدامات،
به حفظ این گونه کمک کرده اس��ت« :انتخاب سایتهای مختلف و
انتقال جمعیت گونهها به دلیل جلوگیری از آسیبهای ژنتیکی است،
ضمن اینکه انتقال گوزنها باید برای مدیریت درونآمیزی گونه انجام
ش��ود .جابهجایی یا ایجاد ایس��تگاههای مرکزی و انتقال از چندین
سایت به همانجا هم به دلیل بهرهبرداری حداکثری از تنوع ژنتیکی
اس��ت .به دنبال همین اقدامات دست کم توانستهایم ،گونه را حفظ
کنیم و عوامل آسیبزای ناشی از خروج ژنتیکی به حداقل رسید».

آقای منتظمی ،در ح��ال حاضر وضعیت گوزن زرد ایرانی
در زیستگاههای ایران چگونه است؟
گوزن زرد یکی از گونههای بسیار آسیبپذیر در حیات وحش است.
از مدته��ا پیش ،تع��دادی از این گونهها ،ب��رای نجات جمعیت به
سمس��کنده ،جزیره اش��ک ارومیه و دش��ت ناز منتقل شدند .برای
ازدی��اد افراد و احیا جمعیت در پراکن��ش تاریخی تصمیم به ایجاد
مراکز دیگری نیز گرفته شد .در دهه  80زیستگاههایی به ترتیب در
مازندران ،آذربایجان غربی ،یزد ،فارس ،خوزستان و ایالم ایجاد شد.
طی اجرای برنامه عمل ،برخی مراکز از جمله در کرمانشاه ،خراسان
شمالی ،کردستان کهگیلوی هوبویراحمد به عالوه مرکز سمسکنده در
مازندران به دلیل ناکارآمدی جمعآوری ش��دند .جمعیت به واسطه
خشکش��دن دریاچه ارومیه در جزیره اش��ک و ورود شغال و یک
قالده پلنگ به جزیره ،دچار آسیب شد .در عین حال وضع جمعیت
در منطق��ه ایالم و فارس به قدری خوب بود که  17راس هم به دز
معرفی ش��د .با توجه به باال آمدن س��طح آب و کم شدن تهدیدات،
باز هم بحث احیای جمعیت در خارج از جزیره اشک وجود دارد تا
دوباره این گونه را احیا کنیم.
مهمتری��ن تهدیدات ای��ن گونه در زیس��تگاههای حیات
وحش چیست و در سالهای گذشته چه بر سر آن آمده است؟
ش��کار گوزن در اغل��ب محدودهه��ا ،آن را به انقراض کش��اند و با
پیدایش س�لاح گرم این فرآیند تسریع فراوان یافت .در اواسط قرن
 ،20در مجموع با ش��کار ،از دس��ت رفتن زیس��تگاهها و اختالالتی
چون آتشس��وزی جنگلها و چرای مفرط دام اهلی ،جمعیتهای
باق��ی مانده در معرض تهدید قرار گرفت .بیش از آن ،جنگ ایران و
عراق تهدیدی اضافی را بر جمعیت این گونه تحمیل کرد .هماکنون
مواردی چون نداشتن بقای گوسالهها به دلیل رقبای غذایی و ورود
ش��کارگران طبیعی به داخل مراکز ،افت جمعیت به دلیل گذشتن
جمعیت از مرز ظرفیت برد ،نبود بودجه برای اجرای برنامه منسجم،
نبود زیستگاه مطلوب و حفاظت شده که بتواند بقای گونه را تضمین
کند از تهدیدات این گونه در ایران محسوب میشود .مسئله انقراض
در سال  1951مطرح شده بود ،اما در سال  1955مشخص شد که
تعداد مح��دودی از این گونه در جنگل منطقه بزرگ رودخانه دز و
کرخه هنوز در ایران زنده است .در سال  1973تعداد گوزنهای زرد
ایران��ی که در حیات وحش زندگی میکردند ،حدود  25فرد برآورد
ش��د ولی حاال تعداد آنها تقریبا نامعلوم اس��ت .بر اساس مدیریت و
پراکنش گوزن زرد ایرانی ،در حال حاضر جمعیتی حدود  220راس
از ای��ن گونه در  6اس��تان آذربایجان غربی ،مازن��دران ،یزد ،فارس،
خوزستان و ایالم نگهداری میشود.
برای انتخاب س��ایتهای نگهداری گوزن زرد ایرانی ،چه
معیارهایی در نظر گرفته میشود؟
در گذش��ته حوزه پراکندگی این گونه در شمال آفریقا از مرز تونس
تا دریای س��رخ و در آس��یا از س��وریه و اردن به عراق و غرب ایران
بوده اس��ت .زیستگاههای اصلی گوزن زرد ایرانی در ایران بیشتر در
غرب ،جنوب غرب و زاگرس بوده اس��ت .سعی شد مناطقی انتخاب
شود که شرایط نزدیکتری به اکوسیستم زیستگاههای اصلی گونه
دارد .این گونه ،قابلیت هماهنگی بس��یار باالیی با شرایط دارد و اگر
زیس��تگاه مناسب باشد ،هماهنگ میشود .گوزن زرد ایرانی به طور
کلی ساکن مناطق جنگلی و جنگلهای باز است و جمعیت مناطق
آزاد وابس��ته به اس��تفاده از اراضی بوتهای کنار رودخانه و بیشهای
اس��ت .معیار انتخاب سایتهایی که قرار اس��ت در آینده به عنوان
زیس��تگاههای آزاد برای معرفی مجدد جمعیتهای وحش��ی و آزاد
گوزن زرد ایرانی توس��عه یابند هم این چند مورد اس��ت .زیستگاه
مطلوبیت الزم در زمینه بارندگی ،مدت زمان فصل بارش ،خصوصا
برف ،وضعیت توپوگرافی ،نوع خاک و پوشش گیاهی را داشته باشد.
مساحت تخصیص داده شده به زیستگاه مهم است و نسبت محیط
به مساحت زیستگاه ،هر چقدر کمتر باشد زیستگاه مناسبتر است.
تراکم طعمهخواران در محدوده باید بررس��ی ش��ود و امنیت مورد
نیاز را داشته باش��د؛ اینکه چه فاصلهای با مرزهای بینالمللی دارد
و آمار نس��بی حجم شکار غیرمجاز در آن محدوده چه میزان است.
تعداد و الگوی پراکنش مراکز مسکونی اطراف منطقه حفاظتشده،
وضعی��ت مردم بومی و آگاهی از رویکرد م��ردم بومی منطقه مورد
بررس��ی در رابطه ب��ا حفاظت از حیات وحش ،لزوم و توس��عه آن،
آگاهی از میزان فش��ار دام در منطقه و صحب��ت با دامداران ،منابع
مالی و نیروی انسانی کافی ،منابع مالی تخصیص یافته و بستر الزم
برای توسعه گردشگری و میزان استقبال از بازدیدکنندگان داخلی
و خارجی از دیگر مواردی اس��ت که برای زیستگاههای آزاد در نظر
گرفته خواهد شد.
چه اقداماتی برای احیای چنین گونه کمیابی انجام ش��ده
است؟
طی س��الهای گذش��ته با توجه به تخریب و از بین رفتن زیستگاه

یکی از عوامل تخریب زیس��تگاهها قطعا توس��عه ناپایدار
به ویژه جادهس��ازی و سدس��ازیها اس��ت و اینکه ما هنوز به
الگوی مناس��ب پایدار برای آن دست نیافتهایم .این موضوع تا
چه میزان بر کاهش جمعیت این گونهها تاثیر گذاشته است؟
نگویی��م توس��عه ناپایدار ،بگوییم توس��عهای که ب��ر مبنای رعایت
دستورالعملهای محیط زیستی نبوده است .اگر در زمان ساخت یک
س��د ،جاده و استقرار یک صنعت در نزدیکی زیستگاهها مالحظات
محیطزیس��تی رعایت نشود بخش بزرگی از جمعیت آسیب خواهد
دید .مثال جاده عباسآباد در س��منان یکی از قتلگاههای یوز پلنگ
آسیایی بود ،بنابراین اگر نکات ایمنی برای جابهجایی گونهها ،رفت
و آمد و کریدورهای آنها رعایت نش��ود ،اس��تارت اصلی آس��یب به
جمعیت زده میشود.

گوزن زرد یکی از گونههای بسیار آسیبپذیر در حیات
وحش اس��ت .از مدتها پیش ،تعدادی از این گونهها،
برای نجات جمعیت به سمسکنده ،جزیره اشک ارومیه و
دشت ناز منتقل شدند .برای ازدیاد افراد و احیا جمعیت
در پراکن��ش تاریخی تصمیم به ایج��اد مراکز دیگری
نیز گرفته ش��د .در دهه  80زیس��تگاههایی به ترتیب
در مازندران ،آذربایجان غربی ،یزد ،فارس ،خوزس��تان
و ایالم ایجاد شد .طی اجرای برنامه عمل ،برخی مراکز
از جمله در کرمانش��اه ،خراس��ان ش��مالی ،کردستان
کهگیلوی هوبویراحم��د ب��ه عالوه مرکز سمس��کنده در
مازندران به دلیل ناکارآمدی جمعآوری شدند
و ش��رایط نامساعد زیستی جمعیت آسیب دید و این گونه فقط در
ای��ران ماند .ما هم البته در ایران زیس��تگاههای اصلی را از دس��ت
دادیم و  4 ،3راس��ی که مانده بود برای مراقبت و تکثیر در اس��ارت
زندهگیری ش��د .آسیب زیستگاهها ،شکار بیرویه و تخلفات در این
زمینه از پیش از انقالب ش��روع شده و باعث کاهش شدید جمعیت
شده بود بنابراین متخصصان از همان زمان ،به دنبال نگهداری گونه
و تکثیر در اسارت بودند .سایت سمسکنده همان زمان برای تکثیر
ایجاد و پس از آن هم تصمیم انتقال گونه به جزیره اشک را گرفته
ش��د .تعداد گوزن زرد ایرانی به دلیل مساعد بودن شرایط جزیره و
قابلیت هماهنگی بس��یار باال با شرایط به حدود  320تا  330راس
رسید .نمیتوانیم درباره سایتهای دیگر بگوییم که شرایط زندگی
وحش را دارند و برای مدیریت آنها مراکز باید کمی کوچکتر ،قابل
دس��ترستر و قابل مدیریتتر باشد .س��ال  86و  87تعدادی گوزن
زرد تحت عنوان احیای زیس��تگاه و جمعیت به کرخه منتقل ش��د،
خوب رش��د پیدا کرد و تعداد آن به  70تا  80راس رسید .سال 92
پس از ش��یوع بیم��اری میاز در منطقه ،بخش زی��ادی از گونه را از
دس��ت دادیم اما از آنجایی که ش��رایط مناسبتری نسبت به سایر
زیستگاهها داشت بنابراین سال گذشته هم رهاسازی را در همانجا
انجام دادیم .وقتی جمیعتی را در طبیعت و زیس��تگاه اصلی نداریم،
ناگزیر به استفاده از مکانیزم تکثیر در اسارت هستیم .اگر این مراکز
مدیریت نش��ود شدیدا از جمعیت کاسته میشود .در واقع تکثیر با
توجه به افزایش ضریب زادآوری مطرح است تا بحرانهای ژنتیکی
مدیریت شود.
چند س��ال پیش سازمان محیط زیس��ت ،برای احیای این
گون��ه برنامه عمل تدوین کرد ،درب��اره جزییات آن بگویید و
اینکه چه سرنوشتی پیدا کرد؟
س��ال  95برنام��ه عمل گ��وزن زرد تدوین و به اس��تانهای هدف
ابالغ ش��د اما به نتیجه نرس��ید .اه��داف مدیریتی ای��ن برنامه در
 5سال نخست به این شرح بود؛ افزایش و مدیریت پایدار جمعیت
گ��وزن زرد ایرانی در ایران تا  700راس ،ش��امل حداقل  10منطقه
محص��ور ،مدیریت جمعیتهای  350ف��ردی و حداقل  5محدوده
آزاد ب��ا جمعی��ت  350فردی .در  5س��ال دوم هم مقرر ش��ده بود
ک��ه جمعیت گوزن زرد ایران��ی به  1200راس برس��د .اجرای این
برنام��ه نیازمند تش��کیل گروه مدیریت گوزن زرد ایرانی اس��ت که
این گروه هنوز تش��کیل نشده اس��ت .همچنین سایت رشکان نیز
بای��د به عنوان مرکز تکثیر جدید راهاندازی و توس��عه یابد .در حال
حاض��ر دو راس گ��وزن زرد در رش��کان وج��ود دارد و نزدیکی این
منطقه به جزیره اش��ک ،امکانات و دسترسی آسان به مرکز استان
(ش��هر ارومیه) موقعیت این س��ایت را برای معرفی گوزن مناس��ب
ساخته اس��ت .رشکان ،یک محدوده  35تا  40هکتاری فنسکشی
شده است و وجود زیرساختهای الزم میتواند آن را به یک سایت
ایدهآل برای تکثیر گوزن زرد تبدیل کند .همچنین این شانس برای
پروژه وجود دارد که هرسال سایتهایی به عنوان مرکز تکثیر توسعه
یابن��د که مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی و یا س��ازمانهای
مردم نهاد است.
چرا اجرای این برنامه به نتیجه نرسید؟
در حال حاضر مهلت پنج ساله نخست اجرای این برنامه تمام شده
اما به دلیل نبود بودجه و نبود باور به اجرای برنامه عمل در سطوح
مختلف به نتیجه نرسیده است .به دلیل این مشکالت فقط در حدود
 10درصد کل برنامه عمل ،آن هم بصورت ناقص انجام ش��ده است
که عبارتند از جمعآوری سایتهای نامطلوب ،جابهجاییهای مورد
لزوم با هدف نگه داش��تن جمعیت در حد ظرفیت برد و جابهجایی
افراد جهت ثبات غنای ژنتیکی و برخی اصالحات جزیی در س��طح
مراکز.
چن��د مرکز ب��رای نگهداری و تکثیر این گونه در کش��ور
وجود دارد؟
جزیره اشک ،دشت ناز ،آزادی ،باغ شادی ،میانکتل ،ارسنجان ،دز و کرخه
 8منطقه ماهستندودرکنار آنها 4مرکزخصوصینگهداریو باغوحشها
از جمله مرکز نگهداری حیات وحش البرز ،دهکده طبیعت باراجین ،باغ
وحش اراک و مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش پردیسان را داریم.
در سال  92تعداد گوزن زرد ایرانی  360راس در کل مراکز و سایتها
بود اما در سال  98این تعداد به  245راس رسیده است .همچنین تعداد
ای��ن گونه در  4مرکز خصوصی و باغ وحش در س��ال  98به  46راس
رسیده است.
انتقال گونهها از منطقهای به منطقهای دیگر چه ضرورتی
برای حفظ و نگهداری آنها دارد؟
انتخاب س��ایتهای مختلف و انتقال جمعیت ب��ه دلیل جلوگیری
از آس��یبهای ژنتیکی اس��ت ،ضمن اینک��ه انتق��ال گوزنها باید
ب��رای مدیریت درونآمی��زی گونه انجام ش��ود .جابهجایی یا ایجاد
ایس��تگاههای مرکزی و انتقال از چندین س��ایت به همانجا هم به
دلیل بهرهبرداری حداکثری از تنوع ژنتیکی اس��ت .به دنبال همین
اقدامات دست کم توانستهایم گونه را حفظ کنیم و عوامل آسیبزای
ناش��ی از خروج ژنتیکی به حداقل رسید .اگر این موضوع مدیریت
نش��ود قطعا جمعیت در میانمدت به واس��طه از دست دادن تنوع
ژنتیکی از دست خواهد رفت.

چرا در س��الهای گذش��ته به مس��ئله مهم زیس��تگاهها و
جلوگیری از تخریب آنها توجه نشد؟
چ��ون هیچ وقت حفظ محیط زیس��ت و به وی��ژه حیات وحش در
توس��عه در دستور کار نبوده اس��ت .برنامههای توسعهای صنعتی و
جادهسازیها نوشته میش��ود ولی به حفظ گونهها توجه نمیشود
در حالیکه به سادگی میتوان این کار را انجام داد .به عنوان مثال
بس��یاری از کریدوره��ا با ایجاد پل روگذر ب��رای حیات وحش امن
خواهد شد ،به این صورت هم از توسعه عقب نمیمانیم و هم شرایط
ایمنی برای حیات وحشمان فراهم خواهد شد ولی متاسفانه تاکنون
این موارد در طرحهای توسعهای کمرنگ بوده است.
س��ازمان حفاظت محیطزیست برای اینکه چنین الزاماتی
در طرحه��ای توس��عهای جا باز کند چه اقدامات��ی انجام داده
است؟
الزام طرحهای توسعهای به پیشبینی و ارزیابیهای زیست محیطی
مطرح است؛ چنین ارزیابیهایی انجام میشد اما باز هم کریدورهای
حیات وحش از قلم میافتاد .در  4 ،3س��ال اخیر سازمان در موارد
زی��ادی با احداث جادههایی که تهدی��د حیات وحش بود ،مخالفت
کرده است.
مثال کدام جاده؟
طرح احداث یکی از جادهها که در زیس��تگاه یوز بود و ما مقابل آن
ایستادیم .جادهای در منطقه حفاظتشده بافق قرار بود ساخته شود
ولی هنوز س��ازمان با آن موافقت نکرده اس��ت .موارد اینچینی که
سازمان اجازه آن را نداده باشد ،زیاد است.
ای��ن پیشبینیها و ارزیابی در زمان بروز وقایع طبیعی هم
ممکن اس��ت کمککننده باش��د و نبود آن آسیبزننده .مثل
س��یلی که س��ال  98در خوزس��تان اتفاق افتاد و باعث از بین
رفتن ،گوزنهای زرد در مناطق سیلزده ذزفول شد.
بله .توس��عه محیط زیس��ت باید در دل طرحهای توس��عهای باشد،
بحرانهای منطقه بر اس��اس س��ابقه پیشبینی ش��ود و مالحظات
آن در نظ��ر گرفته ش��ود .در زمان س��اخت راه آهن و ج��اده باید
تش��خیص داده ش��ود که آیا در آنجا ،بحران س��یل یا رانش اتفاق
میافتد یا نه؟ همان ابتدا باید اصالح کنیم .نه اینکه س��یل بیاید و
بعد مجبور ش��ویم راه آهن یا ج��اده را خراب کنیم ،به ویژه در این
دوره که همه مدلس��ازیها قادر به پیشبینی چنین آس��یبهایی
اس��ت نباید ش��اهد چنین اتفاقاتی باش��یم .س��یل به کریدورهای
حیات وحش ،مس��یرها ،زیس��تگاهها و تنوع زیستی آسیب میزند،
پوش��ش گیاه��ی آن را از بین میبرد و باع��ث جابهجایی جمعیت
میش��ود .اگر مالحظات لحاظ نشود ،زیستگاه به طور کامل از بین
م��یرود و ترمی��م آن زمان زیادی میبرد .ش��اید هم اصال هیچگاه
ترمیم نشود.
نهاده��ای دیگر که وظیفه اجرای طرحهای توس��عهای را
دارند ،چه اقداماتی برای حفاظت از گونهها و زیستگاهها انجام
دادهاند؟
نگوییم نه��اد ،بگوییم متولی .متولی همه این مس��ائل دولت ،بدنه
دولت یا دو قوه دیگر هس��تند اما آنچه که در اینجا پر رنگ اس��ت،
مردم هستند .محیط زیست برای سازمان نیست ،برای مردم است.
دس��تگاهی به ش��کل قانونی اقداماتی اداری در زمینه پیشگیری و
پیگی��ری انجام میدهد اما این اصل  57قانون اساس��ی را فراموش
نکنیم؛ حفظ محیط زیست ،وظیفه عامه مردم است؛ وظیفه تک تک
ما .خودمان نباید به آن آس��یب وارد کنیم و اگر کس��ی آسیب وارد
کرد به او گوشزد کنیم .دستگاهها هم باید در راستای چارچوبها و
پروتکلهای حفاظتی سازمان محیطزیست کار انجام دهند و آنچه
که در ضوابط و دستور العملها وجود دارد را رعایت کنند.
آیا این نهادها یا به قول شما متولیان با برنامههای سازمان
در این رابطه همراهی کردهاند؟
اگر نشس��تها برگزار و همراهی بین نهادها انجام شود ،همزبانیها
اتفاق بیفتد ،بس��یار همراه هستند .به دنبال نشستهایی که در دو
سه سال گذشته و به ویژه در یک سال گذشته با سازمان دامپزشکی
داشتیم ،توانستیم آنها را در حوزه مدیریت بیماریهای حیاتوحش،
تش��خیص ب��ه هنگام همراه کنی��م و هماهنگ��ی و همراهی خوبی
داش��تیم .آنها از ما محیط زیستیتر شدهاند و در اجرای پروتکلها،
کمکهای س��ریع و تش��خیص بیماری خوب عمل کردند و پشت
این تش��خیصها هم اقدامات اجرایی مفیدی بوده و مدیریت خوبی
در کنترل بیماریها ش��ده است؛ مثل بیماری پی.پی.آر که طاعون
نشخوارکنندگان کوچک است و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان .چون
تش��خیص دوستان ما در س��ازمان دامپزشکی ،س��ریع بوده است،
اقدامات میدانی همکاری هم س��ریع اتفاق افتاده اس��ت .شاید اگر
ای��ن فرآیند طوالنیتر بود ،آس��یب جدیتری وارد میکرد و تلفات
زیادی بر جای میگذاشت .بسیاری از برنامههای کالن سازمان ،در
شورای عالی محیط زیست که وزرای تاثیرگذار حضور دارند مطرح
میش��ود و تصمیمگیریها هم آنجا انجام میشود .در حوزه احیای
دریاچه ارومیه و حواشی آن ،اتفاقات خوبی برای حفاظت از گونهها
در حال وقوع است .س��ازمان محیط زیست برای حفظ اکوسیستم
زاگرس ،برنامههای خوبی در پیش دارد .برنامه حفاظت یوزپلنگ هم
که باعث افزایش پایش و حفاظت از زیستگاه این گونه شد و امسال
شاهد افزایش جمعیت علفخوار بودیم و چندین خانواده یوزپلنگ
هم مشاهده شد.
اقدامات سازمان محیط زیست برای حفاظت از گوزن زرد
ایرانی در  8 ،7سال گذشته چه نقاط ضعف و قوتی داشته است؟
ایج��اد س��ایتهای گوناگ��ون ب��رای این گون��ه از نق��اط قوت در
اینب��اره ب��ود و جمعیت از خط��ر انقراض مطلق نج��ات پیدا کرد.
نق��اط ضعف هم درباره جانمایی نامناس��ب یک یا دو س��ایت بود.
همچنی��ن دریاچ��ه ارومیه خش��ک ش��د و به همراه آس��یبهای
ناش��ی از تغیی��ر اقلی��م ،جمعیت جزیره اش��ک به ش��دت کاهش
پیدا کرد.
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آموزش

گرفتاریجدیدوالدینبابازگشاییمشروطمدارسواخذتعهدنامه!

همکالس��ی خود را بغل میکنند یا حتی ممکن
است ماسکشان را با هم عوض کنند که البته زمان
کم حضور دانشآموزان در مدرسه و حضور والدین
در حیاط مدرسه ،موجب شد که این اتفاق نیفتد.

وقتی  21دی اعالم ش��د که قرار است مدارس به
ش��رط و شروطی بازگشایی ش��ود ،برخی والدین
خوشحال و برخی هم ناراحت شدند؛ آن دسته از
والدینی که از روند تحصیل فرزندشان ناراضیاند
و معتقدند که بچهها باید به مدرسه بروند ،از این
تصمیم استقبال کردند اما آن گروهی که قرنطینه  nچرا مدارس اجازه حضور والدین را نمیدهند؟
خانگی را به مدرسه رفتن ترجیح میدادند ،به کل وزیر آم��وزش و پرورش میگوید اگ��ر خانوادهها
مخالف این اقدام ش��دند .به گزارش فارس ،وقتی نگران درس��ت اجرا نشدن پروتکلهای بهداشتی
هم شروط بازگشایی مدارس اعالم شد ،آن دسته هستند به مدرسه مراجعه کنند و از نزدیک فضای
از والدینی که از اول مخالف حضور دانشآموزان در مدرسه را ببینند اما مسئله اینجاست که در برخی
مدارس بودند و فرزندشان هم
مدارس ،اجازه حضور والدین
برخی مدارس از خانوادهها
جزو آن گروه مدرسهرو نبود،
را به فضای مدرسه یا سالن
میخواهند ک��ه برای حضور
لبخند رضای��ت بر لب راندند
و کالسها را نمیدهند چرا
فرزندش��ان در مدرس��ه
ام��ا آن گروهی ک��ه ناراضی
ک��ه معتقدند ای��ن موضوع
تعهدنام��ه امضا کنن��د و این
بودند و حاال باید فرزندش��ان
باعث میشود تراکم حضور
موضوع ب��از هم ب��ه نگرانی
هم به مدرسه میرفت ،نگران
افراد در مدرس��ه یا کالسها
خانوادهه��ا انجامیده اس��ت.
حضور فرزندشان در مدرسه
زی��اد ش��ود.اما ح��اال گالیه
یک مادر کالس اولی در شهر
و س�لامتی او بودند .هر چند
خانوادهها از موضوع دیگری
تهران میگوید« :مدرس��ه از
که مس��ئوالن وزارت آموزش
هم هس��ت؛ برخی مدارس
ما خواسته است که تعهدنامه
و پرورش نس��بت ب��ه رعایت
از خانوادهها میخواهند که
با کد ملی و مشخصات کامل
پروتکله��ای بهداش��تی در
برای حضور فرزندش��ان در
امضا کنیم و این موضوع این
مدرسه ،س��خنها زیاد گفته
مدرسه تعهدنامه امضا کنند و
ح��س را ایج��اد میکند که
بودند اما گاهی اوقات آنگونه
این موضوع باز هم به نگرانی
انگار برخی مسئوالن مدارس
که در س��تاد مطرح میشود،
خانوادهها انجامیده است .یک
نمیخواهند زیر بار مسئولیت
در صف نیس��ت .م��ادر یک
م��ادر کالس اولی در ش��هر
حضور دانشآموز در مدرسه
دانشآم��وز تهران��ی ک��ه با
تهران میگوید« :مدرسه از
بروند و شاید هم میخواهند
مدرس��ه رفتن بچهها موافق
ما خواسته است که تعهدنامه
ما را نگران کنند تا فرزندمان
است و از قضا فرزندش کالس
با کد ملی و مشخصات کامل
را به مدرسه نفرستیم».
اول دبس��تان است ،میگوید:
امض��ا کنیم و ای��ن موضوع
«بچهه��ای کالس اولی واقعا
این ح��س را ایجاد میکند
در شرایط کرونا آسیب میبینند؛ مسلماً بچهای که که انگار برخی مسئوالن مدارس نمیخواهند زیر
حروف الفبا را یاد نگرفته است ،در پایههای باالتر بار مسئولیت حضور دانشآموز در مدرسه بروند و
تحصیلی ه��م موفق نخواهد بود .در این مدت هر شاید هم میخواهند ما را نگران کنند تا فرزندمان
چقدر با فرزندم درس کار میکنم اصال پیش��رفت را به مدرسه نفرستیم».
خوبی ندارد و البته جای تعجب نیست چرا که من
معلم نیستم و فنون درست تدریس را نمیدانم» n .سالمت بچهها در مدرسه به عهده کیست؟
وی ادامه میدهد« :وقتی آموزش و پرورش اعالم این نمونه تعهدنامهای است که برخی مدارس در
ک��رد که مدارس برای کالس اولیها باز میش��ود ابتدای س��ال تحصیلی از دانشآموزان میگرفتند
به رغم اینکه ش��رایط کروناست ،خوشحال شدم .که همان زم��ان وزارت آموزش و پ��رورش با این
با خودم گفتم فرزندم یک س��اعت که بیش��تر در موضوع برخورد کرد و عنوان ش��د ک��ه این اقدام
مدرس��ه نیست ،مثل اول سال تحصیلی ،خودم او تخلف اس��ت حت��ی وزیر آموزش و پ��رورش این
را میب��رم و در حیاط مدرس��ه منتظر میمانم تا موض��وع را گردن رس��انهها انداخت و گفت «این
کالسش تمام شود».
موضوع فضاسازی رسانههاست» اما برخی والدین
میگویند که چنین تعهدنامههایی هم این روزها
 nآیا پروتکلهای بهداشتی رعایت میشود؟
برای بازگشایی مش��روط مدارس مطرح است .در
نگرانی این مادر و خیلی از والدین ،از عدم رعایت هر صورت به نظر میرس��د باید شفافس��ازی در
پروتکلهای بهداش��تی در مدرس��ه است؛ اینکه زمینه رعایت پروتکلهای بهداش��تی در مدارس
ضدعفونی مدرسه کار سختی است و اولیای مدرسه وجود داش��ته باش��د و به طور ش��فاف به مدارس
هم این را عنوان کردند؛ این مادر میگوید« :همان اع�لام ش��ود که ای��ن تعه��د گرفتنه��ای نافی
 15شهریور که قرار شد مدارس باز شود ،تعدادی مسئولیت مدارس نخواهد شد و البته باید شفاف
از مادران بچهها در پایههای مختلف ،داوطلبانه به اعالم ش��ود که سالمت بچهها در مدرسه به عهده
مدرس��ه میآمدند و کالسها و فضای مدرسه را کیست؟
ضدعفونی میکردند اما در این بازگش��ایی جدید ،ناگفت��ه نماند که در زمان بازگش��ایی مدارس در
یا فرزندش��ان قرار نیس��ت به مدرسه بیاید چون ش��هریور ،هر نوجوانی که مبتال به کرونا میش��د
پایه باالتر است و یا اینکه نمیخواهند فرزندشان حتی اگر به مدرسه هم نرفته بود ،پای بازگشایی
را به مدرس��ه بفرس��تند و در نتیج��ه ضدعفونی مدارس نوشته میشد .در بازگشایی جدید مدارس،
مدرس��ه نیز انجام نمیدهند» .وی اضافه میکند :کالسهای دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی
«حاال مسئوالن مدرسه میگویند که نیرویی برای در مناطق دارای وضعیت زرد و آبی دایر شده است؛
ضدعفونی ندارند و یک جوری غیر مستقیم عنوان اما مدارس ابتدایی و متوسطه دارای جمعیت کمتر
میکنند که معنیاش این اس��ت ی��ا فرزندمان را از  50دانشآموز در وضعیت آبی باز شدهاند؛ ضمن
به مدرسه نفرس��تیم یا خودمان برویم مدرسه را اینک��ه کالسهای عمل��ی و کارگاهی هنرجویان
ضدعفونی کنیم .واقعا این رفتار درس��ت است؟» .هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش در وضعیت
وقتی برای س��ال تحصیلی گذشته عنوان شد که زرد و آبی هم دایرشدند .نحوه بازگشایی مدارس
قرار است مدارس به مدت یک ماه برای رفع اشکال به شورای مدرسه سپرده شده است و البته درست
دانشآموزان بازگشایی شود ،عنوان شد که بچهها است که این اتفاق بر اساس مدرسه محوری است
آماده بازگش��ایی نیس��تند و خیلی کارها را انجام اما س��ؤال این است که بر فعالیت شورای مدرسه
میدهند که به صالح نیس��ت مثال دانشآموزان چگونه نظارت میشود؟

سایتی برای نخریدن!

ادامه از صفحه اول:
معلوم ش��د که برای خرید باید به سایت مراجعه
کنیم ،ام��ا چه خریدی و چه س��ایتی؟ از همان
ابت��دا باگه��ا و ایراداتی که به دلی��ل اولین بار
بودن تجربه برگزاری نمایش��گاه کتاب به وجود
آمده بودند ش��روع به خودنمایی کردند و همین
خودنمایی باعث شد انتقادها به عملکرد نخستین
نمایشگاه مجازی کتاب باال بگیرد .یکی از ایرادات
این است که سرعت پایین است و اصال نمیشود
سفارش کتاب داد که البته اعالم شد سرعت ارتقا
پیدا کرده که متقاضیان در عمل دیدند که چنین
اتفاقی نیفتاد .تو ب��ه عنوان یک فرد عالقمند به
مطالعه میخواهی از این سایت کتاب بخری ،اما
رفت��ه رفته در مییابی ک��ه موهایت تار به تار در
حال س��فید شدن هستند اما هنوز پای سیستم
نشس��تهای تا مراح��ل خرید کت��اب را به پایان
برس��انی ،مگر میش��ود؟ مگر داریم؟ مخاطبان
نمیتوانس��تند وارد سایت بش��وند ،اگر هم این
مرحل��ه را با موفقیت به پایان میرس��اندند ،تازه
وارد خ��وان دوم میش��دند که مرحله س��فارش
بود ،س��رعت کم ،اختالل زیاد ،سفارش و خرید
کتاب؟ تقریبا محال است .عنوان شد که سرورها
مش��کل دارند و قرار ش��د در دومین روز ایرادات
برطرف ش��ود ،اما روز دوم هم فرا رس��ید و همه
یاد آن ضرب المثل معروف «آش همانآش است

و کاسه همان کاسه) افتادند ،مسئوالن هم اعالم
کردند که مش��کالت را حل میکنی��م و در این
زمینه قول مس��اعد هم دادند .نکته جالب اینجا
بود که اعالم ش��د که کلی کت��اب در این دو روز
به فروش رفته ،حال آن افرادی که توانستند همه
خوانها را بگذرانند از چه طریقی وارد آن سایت
پراختالل با س��رعت الک پشتی شدند و چگونه
توانستند س��فارش خرید بدهند ،اهلل و اعلم .روز
سوم (دیروز) هم آمارها نشان داد که اتفاق خاصی
در رفع مش��کالت و بهینهسازی سرعت اینترنت
صورت نگرفته و کماکان نمایشگاه مجازی کتاب
تهران بر همان مداری میگردد که در دو روز اول
میگشت .امروز شنبه است اول هفته و چهارمین
روز برگزاری نمایشگاه مجازی و بر اساس برنامه
از پی��ش اعالم ش��ده دو روز دیگر ت��ا پایان این
نمایش��گاه فرصت باقیست ،امیدواریم در فرصت
باقیمانده مش��کالت حل یا حداقل کمتر شود تا
آن افرادی که برای خرید کتاب به سایت مراجعه
میکنند با س��ایتی برای نخری��دن کتاب مواجه
نش��وند .ضمن آنکه امیدواریم که در فرصتهای
بعد و نمایشگاه آتی مجازی کتاب ،مشکالتی که
در طول ای��ن مدت کوتاه از اول بهمن تا امروز و
ش��اید تا ششم بهمن در نمایشگاه مجازی کتاب
شاهد بودیم ،برطرف شود و سایتها برای خریدن
باز شوند نه برای نخریدن.

میراث شوم ترامپ

ادامه از صفحه اول:
اعمال تحریمهای بیسابقه و ظالمانه علیه ملت
ایران،حت��ی در ش��رایط کرونائی اج��ازه خرید
دارو ب��ه ای��ران را نداد ،پش��تیبانی و همکاری
با رژیمهای دیکتاتورمنطقه،س��کوت در مقابل
قت��ل عام م��ردم بیدفاع یم��ن و همکاری در
خصوص قتل فجیع وش��نیع خاشقچی روزنامه
نگار ناراضی سعودی که مغایر با اصول انسانی-
اخالقی،منش��ور حقوق بشر و دموکراسی غربی
وارزشهای مورد احترام جوامع بشری است.

القصه،ترام��پ در دوران ریاس��ت جمهوریاش
ب��ا اف��کار ،رفت��ارو عملک��رد غی��ر اخالقیاش
همچنی��ن اج��رای سیاس��تهایی در س��طوح
ملی،منطق��های و جهان��ی می��راث نامیمون��ی
از خ��ود به جای گذاش��ت که مغای��ر با اصول
انسانی-اخالقی،ارزشها و هنجارهای پذیرفته
ش��ده جوامع غربی است.به همین جهت جهان
ازرفتن او خوش��حال شد ،بنا بر شواهد موجود،
تاریخ نی��ز در مورد او قض��اوت خوبی نخواهد
کرد.

