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 استفاده حدود 21 درصدی از ماسک
 در کشور

طبق اعالم وزارت بهداشت، میانگین میزان رعایت 
بهداشت فردی در اماکن عمومی استان های کشور 
تا هفته منتهی به ششم مهر ماه، ۴۳ درصد بوده و 
میانگین استفاده از ماسک نیز در کشور به حدود 

۲۱ درصد رسیده است.
طبق اعالم وزارت بهداشت، بر اساس آخرین نقشه 
رنگ بندی کرونایی در کشور،  طی یک هفته اخیر 
تا هشتم مهر ۱۴۰۱، هیچ شهری با شرایط بسیار 
پرخطر در لیســت شــهرهای قرمز قرار نداشــته 
است. همچنین تعداد شهرهای نارنجی ۱۶، تعداد 
شهرهای زرد ۲۰۰ و تعداد شهرهای آبی نیز ۲۳۲ 

شهر، برآورد شده است.
در عین حال براســاس اعالم معاونت بهداشــت 
بهداشــت، میــزان رعایــت پروتکل های  وزارت 
بهداشــتی در کشور در هفته منتهی به ۹ مهر ماه 

۱۴۰۱، به بالغ بر ۳۳.۰۲ درصد رسیده است.
در عین حــال میانگین میزان رعایت بهداشــت 
فردی در اماکن عمومی استان های کشور در بازه 
زمانی ۳۰ شهریور تا ششم مهر ماه  ۱۴۰۱، بالغ بر 
۴۳.۸۸ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین 
میزان رعایت در اســتان همدان ۶۲.۳۵ درصد و 
کمترین میزان رعایت هم در اســتان هرمزگان با 

۲۹.۵۵ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن 
عمومی کشــور از ۲۳ شهریور تا ششم ماه ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۴۳.۸۸ درصد بوده است که استادیوم ها با 
۹۳.۹۴ درصد بیشترین میزان رعایت و رستوران ها 
بــا ۴۲.۰۶ درصد کمترین میزان رعایت را در این 

شاخص داشته اند.
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، میانگین استفاده از 
ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک 
اماکن عمومی اســتان های کشور از ۳۰ شهریور تا 
ششم مهر ماه بالغ بر ۲۱.۳۶ درصد بوده است که 
بیشــترین میزان رعایت در استان البرز با ۳۵.۷۲ 
درصد و کمترین میــزان رعایت مربوط به یزد با 

۱۱.۳۰ درصد بوده است.
همچنین میانگین اســتفاده از ماسک در شاغلین 
و خدمــت گیرندگان به تفکیــک اماکن عمومی 
کشــور از  ۲۳ شهریور تا ششــم مهر ماه ۱۴۰۱ 
بالغ بر ۲۱.۳۶ درصد بوده اســت که بیشــترین 
میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط 
به فرودگاه ها با ۶۷.۳۴ درصــد و کمترین میزان 
اســتفاده از ماســک مربوط به مراکز تفریحی با 

۱۷.۰۱ درصد است.
میانگیــن درصــد رعایت پروتــکل فاصله گذاری 
در اماکن عمومی اســتان های کشــور نیز از ۳۰ 
شهریور تا ششــم مهر ماه ۱۴۰۱، ۲۹.۹۰ درصد 
بوده است که بیشــترین میزان رعایت مربوط به 
استان آذربایجان غربی با ۵۱.۱۴ درصد و کمترین 
میــزان رعایت مربوط به اســتان یــزد با ۱۶.۹۷ 
درصد بوده است.همچنین میانگین درصد رعایت 
پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی کشــور از 
۲۳ شــهریور تا ششــم ماه ۱۴۰۱، ۲۹.۹۰ درصد 
بوده کــه فرودگاه ها با ۷۴.۲۹ درصد بیشــترین 
میزان رعایت و پایانه های مسافربری درون شهری 
با ۲۴.۸۶ درصد کمترین میــزان رعایت پروتکل 

فاصله گذاری را داشته اند.
میانگین رعایت تهویه مناســب در اماکن عمومی 
اســتان های کشور از ۳۰ شهریور تا ششم مهر ماه 
۱۴۰۱، ۴۴.۵۸ درصــد بوده اســت. در عین حال 
بیشترین میزان رعایت مربوط به استان همدان با 
۸۰.۷۷ درصــد و کم ترین میزان رعایت مربوط به 

استان هرمزگان با ۲۴.۵۸ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن 
عمومی کشــور از ۲۳ شــهریور تا ششم مهر ماه 
۱۴۰۱، ۴۴.۵۸ درصد بوده است. سالن های سینما 
با ۹۴.۴۴ درصد رعایت تهویه مناسب در باالترین 
سطح رعایت و کارگاه ها و صنایع کوچک با ۴۳.۰۵ 

درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.
در عین حال طبق اعالم معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت، بر اســاس اقدامات ناشــی از تشدید 
بازرســی ها از تاریخ ۳۰ شهریور تا ششم مهر ماه 
۱۴۰۱، از تعــداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکــز تهیه، توزیع 
و عرضــه و فروش مــواد غذایــی، اماکن عمومی 
و واحدهــای کارگاهــی تحت پوشــش، بالغ بر 

۱۴۷۹۹۴ مورد بازرسی انجام شده است.
همچنین طی این مدت تعــداد ۲۸۱۷۰ مرکز از 
مراکز تهیه، توزیع، عرضــه و فروش مواد غذایی، 
اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته 
و به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۴۸۸ مورد از 

این مراکز نیز پلمب شده اند.
بنابر آخرین اعالم وزارت بهداشت، مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور بــه ۷ میلیون و ۵۴۹ هزار و 
۵۸۶ نفر رســید. همچنین مجموع جان باختگان 
این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۴۳۹ نفر رســید. در 
شبانه روز گذشته ۴۰۰ بیمار کووید ۱۹ در کشور 
شناسایی شــدند و در این بازه زمانی ۱۰ نفر نیز 

جان خود را از دست دادند.
همچنین تا کنــون ۶۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۶۶۷ 
نفر ُدز اول، ۵۸ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۶۹۰ نفر ُدز 
دوم و ۳۱ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۷۰۸ نفر، ُدز سوم 
و باالتر واکســن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون 

و ۸۰۷ هزار و ۶۵ ُدز رسید.
همچنیــن در حــال حاضر هیچ شهرســتانی در 
وضعیت قرمز نیســت و ۱۶ شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۰ شهرســتان در وضعیت زرد و ۲۳۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

گزارش

کاهش اتوبوس های شهرداری تهران از 
۵0 به 10 درصد

رئیس شــورای شــهر تهران گفت:»در گذشــته 
حدود ۵۰ درصد اتوبوس های تخصیصی از ســوی 
وزارت کشور به شهر تهران اختصاص یافته بود اما 
امروز به ۱۰ درصد رســیده است.«مهدی چمران 
تصریح کرد:»بیش از ۶ هــزار اتوبوس را به دوره 
پنجم مدیریت شــهری تحویل دادیــم اما امروز 
هزار و ۷۷۲ دســتگاه اتوبوس داریم که بر اساس 
اعالم پلیس راهور از این تعداد تنها ۴۰ دســتگاه 

می توانند فعال باشند.«

واکنش وزارت ارتباطات با رفع فیلتر 
واتس آپ

برخی مشــترکین اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، 
مخابرات، شــاتل موبایل و زیتل در ساعات ابتدایی 
روز گذشــته توانستند بدون اســتفاده از ابزارهای 
تغییر آی پــی، در واتس اپ پیام ارســال و دریافت 
کننــد. البته اختــالل در این پیام رســان به حدی 
بود که امکان ارســال تصویر، ویدئو و صوت وجود 
نداشت. با این حال ساعتی بعد مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت ارتباطــات اعالم کرد هیچ 
دستوری جهت رفع فیلتر واتساپ صادر نشده است.

۶0 درصد سهم شهرداری از جرائم 
راهنمایی رانندگی گم  می شود

شــهردار تهران گفت: بســیاری از حقوق شــهر 
از جملــه ۶۰ درصد ســهم شــهرداری از جرائم 
راهنمایــی و رانندگی در کوچــه پس کوچه های 

دولت گم  می شود که باید آنها را پی گیری کنیم.
علیرضا زاکانی در آیین تکریم و معارفه معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه هدفی 
که امسال در بودجه دیده شد، ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان اولیه بود که سقف دوم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان 
و البته آنچه ما در شــهرداری دنبــال کردیم ۸۳ هزار 
میلیارد تومان است، ادامه داد: در ۶ ماه اول از حد مورد 
انتظار شورای اسالمی شهر، در این مسأله عبور کردیم. 
وی بــا بیان اینکه حوزه حمل و نقل به ۳۰۰ هزار 
میلیــارد تومان پول الزم دارد تــا به درجه ای از 
اعتبــار و خدمت برســد، اضافه کــرد:  به غیر از 
حوزه حمل و نقل، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه 
مشــارکتی تعریف کردیم؛ در واقــع باید درکنار 
بودجه، از طریق مولدســازی امکانات و مشارکت 

این مسیر را ادامه دهیم.

کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری
مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه شــمار مقرری بگیران بیمه بیکاری رو 
به کاهش اســت گفــت: در حال حاضــر ۱۷۰ هزار 
مقرری بگیــر بیمه بیکاری در تامین اجتماعی داریم.

مهدی شکوری درباره آخرین وضعیت مقرری بگیران 
بیمــه بیکاری اظهار کرد: در ســال ۹۸،  ۲۲۶ هزار 
مقرری بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در سال ۹۹ به 
۲۰۰ هزار و در ســال ۱۴۰۰ به ۱۸۵ هزار و امروز به 
۱۷۰ هزار نفر رسیده و روند کاهشی دارد.وی افزود: 
سال گذشــته که هنوز با شیوع کرونا روبه رو بودیم، 
در یک مقطع زمانی ۲۲۰ هزار مقرری بگیر داشــتیم 
که خوشبختانه با رونق کسب وکارها و برگشت به کار 
افراد، آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت و 
افراد جویای کار دوباره به حوزه های کاری برگشتند.

شناسایی هزار کودک با اختالالت 
شنوایی از طریق غربال گری

از معلولیت های سازمان بهزیستی  معاون پیشگیری 
بــا بیان اینکــه حــدود ۵۰۰ هزار نوزاد در شــش 
ماهــه ابتدای ســال مورد غربال گری شــنوایی قرار 
گرفته اند از شناســایی ۱۴۸۶ کــودک با اختالالت 
شنوایی خبر داد.افروز صفاری فرد درباره غربال گری 
شــنوایی و شناسایی اختالالت شــنوایی در نوزادان 
نوزادان  اختالالت شــنوایی در  گفت:»غربال گــری 
از ســال ۱۳۸۴ جزو برنامه های دفتر پیشــگیری از 
معلولیت های ســازمان بهزیســتی کشور قرار گرفته 
اســت. در حال حاضر ما حدود ۶۳۰ پایگاه داریم که 
این پایگاه ها عمدتا در زایشــگاه ها و بیمارستان ها و 
گاهی اوقات نیز در مراکز بهداشــت مستقر هستند 
و در زمانی که نوزادان برای واکسیناســیون مراجعه 
می کنند اگر مورد غربال گری قرار نگرفته باشــند در 
آنجا انجام می شــود.«وی ادامه داد:» این برنامه طی 
ســنوات اخیر پوشش خیلی خوبی داشته است و در 
سال های گذشته با وجود بیماری کرونا حتی با وجود 
اینکه افت پوشش عملکردی را داشتیم اما بیش از ۸۵ 
درصد موالید زنده مورد غربال گری قرار گرفته اند. در 
سال ۱۴۰۰ نیز ۹۲ درصد موالید زنده تحت پوشش 
غربال گری قرار گرفتند و غربال گری شنوایی در سال 
گذشــته از برنامه های موفق ما بوده اســت.«معاون 
پیشــگیری از معلولیت های ســازمان بهزیســتی با 
اشاره به نوزادان شناسایی شده با اختالالت شنوایی 
گفت:»از ســال ۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲ 
میلیــون نوزاد مــورد غربالگری قــرار گرفته اند که 
حدودا ۳۲ هزار و ۶۰۰ کودک با اختالالت شــنوایی 
شناســایی شــده و مداخالت به هنگام مانند تجویز 
سمعک، کاشت حلزون و تربیت شنیداری باعث شد 
این افراد مشــکالت گفتاری پیدا نکرده و در مدارس 
عــادی حضور پیدا کننــد و در واقع از معلولیت این 
افراد پیشــگیری شده است.«صفاری فرد خاطرنشان 
کرد:»در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۵ هزار 
نوازد مورد غربالگری قرار گرفته اند در ۶ ماهه ابتدای 
ســال نیز حدود ۵۰۰ هزار نوزاد غربال شده اند که از 
این تعداد هزار و ۴۸۶ کودک با اختالالت شــنوایی 

شناسایی شده اند.«

خبر

بیشتر  دانش آموزان  در  افسردگی  همدلی| 
شده است« این ســخن دبیر علمی سی و 
ایران  انجمن روان پزشــکان  نهمین کنگره 
اســت که دیــروز در این کنگــره انجمن 
در ســالن همایش هــای دکتــر غرضی در 

بیمارستان میالد تهران، بیان کرد.
»محمدرضا خدایی اردکانی« در این کنگره  
با اشــاره به آموزش های مجازی، مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی وارده شــده از دوران 
کرونــا و پس از آن و ســایر اســترس های 
اجتماعی، که ســالمت روان دانش آموزان 
را نیز تحت الشــعاع قرار داده اســت، بیان 
داشــت:»امروزه امید، شــادی، احســاس 
رضایت منــدی و نگاه به آینــده کم رنگ تر 
شده است و متاســفانه افزایش افسردگی، 
اضطراب را در ســنین مختلف به خصوص 

سنین دانش آموزی بیشتر شاهد هستیم.«
دبیر علمی ســی و نهمیــن کنگره انجمن 
روانپزشــکان ایران اولین شــخصی نیست 
که نســبت به افزایش فســردگی در میان 
قشــر دانش آموز و نوجوان هشدار می دهد، 
افســردگی و حتی خودکشی دانش آموزان 
موضوعی است که کارشناسان و متخصصان 
در چند سال اخیر بارها و بارها نسبت به آن 

هشدار داده اند. 
ســال گذشته آموزش و پرورش اعالم کرده 
»خشونت« و »خودکشــی« در ردیف سه 
خطر اول تهدیدکننده دانش آموزان هستند. 
داده هــای »ســامانه پایش و آســیب های 
در شــش ســال  دانش آموزان«  اجتماعی 
گذشته نشان دهنده رشد حدود ۱۰ برابری 
میــزان خطرپذیــری دانش آموزان اســت. 
براساس این گزارش، طی سه سال گذشته 
»خشــونت« رتبــه اول را بین خطرپذیری 
دانش آموزان داشــته و »خودکشــی« نیز 
همواره یکی از ســه خطر اول تهدیدکننده 
پرخطر  رفتارهای  زمینــه  در  دانش آموزان 

بوده است.
 دختران بیشتر در معرض افسردگی 

هستند
چند سال پیش  نیزیافته های یک پژوهش 
که توســط وزارت بهداشــت انجام گرفت، 
نشان داد که افسردگی با سرعت عجیبی در 
حال شیوع در بین نوجوانان و دانش آموزان 
اســت و در این میــان دانش آموزان دختر 
بیشــتر در معرض این موج افسردگی قرار 
دارند؛ چرا که نســبت بــه عوامل مختلف 
بیشتری  آســیب پذیری  اجتماعی  و  روانی 
دارنــد. براســاس یافته های ایــن پژوهش  
یک ســوم از دختران دانش آموز حالتی از 

افسردگی دارند.
شیوع اختالل افسردگی و مبتال شدن افراد 
در ســنین نوجوانی و جوانــی و در دوران 
دانش آموزی که فرد هنوز پخنگی کامل را 
پیدا نکرده و به بلوغ عقالنی و فکری دست 
پیدا نکرده، در موارد بســیار حاد خودکشی 
را در پی دارد. موضوعی که در چند ســال 

اخیــر در بیــن دانش آمــوزان ایرانی دیده 
شده است. در چند ســال اخیر خودکشی 
دانش آموزان به یکــی از خبرهای تکراری 
رسانه ها تبدیل شده است. همین چند ماه 
پیش یک دختر دانش آموز به نام »آیتک« 
با خودکشــی به زندگی خــود پایان داد و 
حکایت تلخ دیگــری را در پرونده مدارس 
کشور به ثبت رساند. به گفته والدین آیتک، 
برخود غیرحرفه ای و اعمال فشار شخصیتی 
با او در جلسه امتحان به ظن تقلب، به بروز 

این فاجعه ختم شد.
دو ســال پیش نیز در عرض چند هفته، ۷ 
مورد خودکشــی دانش آمــوزان رامهرمزی 
منتشر شــد. مهرماه همان ســال نیز خبر 
خودکشــی دانش آموزی در بوشهر به علت 
نداشــتن تلفن همــراه برای شــرکت در 
کالس های درس منتشــر شــد. خودکشی 
کودک ۱۱ ســاله همدانی و خودکشی سه 
جوان ۱۵،۱۶ و ۲۲ ســاله نیشــابوری نیز 

دریکی، دو سال اخیرخبرساز شده است.
 عالئم افسردگی در نوجوانان

افســردگی در دانش آمــوزان و در تمامی 
ســنین شــیوع فراوان دارد و ســبب شده 
این قشــرنتوانند آنگونه کــه باید به درس 
و تحصیــل بپردازند. افســردگی در دانش 
آموزان علــل گوناگونــی دارد و همچنین 
پیامدهــای فراوانــی در پــی خــود دارد. 
پیامدهای که زندگی کنونی و آینده دانش 

آموزهای را تحت الشعاع قرار می دهد. 
ناراحتــی، ناامیــدی از زندگــی آینــده، 
اشــتباهات جبران ناپذیر، تباه شدن آینده 
درســی و کاری فرد و تحت الشــعاع قرار 
گرفتــن زندگی فــرد در آینــده از جمله 
پیامدهایی اســت که ابتال به افسردگی در 

این سنین دارد.
کارشناسان و متخصصان روانشناسی عالئم 
و نشــانه های مختلفی را در مورد افسردگی 
نوجوانان و دانش آموزان مطرح کرده اند. در 
ذیل به  چند نمونه از آن اشاره شده است: 
دانش آموزان و نوجوانان مبتال به افسردگی 
به شــدت احســاس ناامیدی و بی ارزشــی 
می کنند. آنها به ندرت لبخند می زنند، مات 
به نقطه ای خیره می شوند و مدام اشک آلوده 
و مضطرب هســتند. تمایل به فعالیت های 
معمولــی در آنها از بین مــی رود و ممکن 
است برای انجام هر کاری احساس خستگی 

کنند.
»برایم مهم نیست«، »نمی توانم آن را انجام 
دهم«، »نمی خواهــم آن را امتحان کنم« 
و »همــه اش تقصیر من اســت« از جمله 
عباراتی اســت که معموال کودکان افسرده 

به زبان می آورند.
دختــران افســرده، معمــوال گرایــش به 
گوشــه گیری دارند در حالی که در پسران 
افســردگی به صورت بیش فعالی، بی قراری، 
برانگیختگی و پرخاشــگری خود را نشــان 
می دهــد. افســردگی کودکان در ســنین 
مدرســه با تحریک پذیــری، مجادله جویی 
و در نوجوانان با احســاس گناه و ناامیدی 

همراه است.
شیوع  بر  افســرده  جامعه ای  تاثیر   

افسردگی دانش آموزان
برخــی افســردگی دانش آمــوزان را بــه 
افســردگی جمعی ایرانیان گــره می زنند و 
می گویند در جامعه ای که افسردگی شیوع 
پیدا کند، موج افســردگی سیاه و سفید را 
نمی شناسد و همه را افراد جامعه را درگیر 

می کند.

افســردگی سال هاســت درد جامعه ایران 
است و آمارهای خیره کننده ای در مورد آن 
مطرح می شود. اواخر سال ۹۹ همشهری در 
گزارشی از شیوع ۶۷ درصدی افسردگی در 
جامعه ایران ســخن گفت. به تازگی احمد 
جلیلی، رئیس انجمن علمی روان پزشــکان 
گفته باالتر از ۵۰ درصد بیماران در کشور، 
مبتال به گونه های مختلف بیماری روانی از 

جمله افسردگی هستند.
گزارش ســازمان های جهانــی نیز بر حال 
ناخــوش ایرانی ها و عدم رضایــت آنان از 
وضعیت موجودشــان صحه می گــذارد. بر 
اساس »گزارش رضایت جهانی« که از سال 
۲۰۱۲ به این سو توسط »شبکه راه کارهای 
توســعه پایدار«، تحت نظارت سازمان ملل 
متحد ارائه می شــود، هر ســاله شادترین 
کشــور های جهان بر اســاس شاخص هایی 
نظیر حمایت اجتماعی، آزادی، ســالمتی، 
امید به زندگــی، رفاه اجتماعــی، درآمد، 
اعتمــاد عمومی و مواردی از این دســت، 

رده بندی می شوند. 
طبق آخرین داده های ارائه شــده از سوی 
این نهاد بین المللی، ایران در ســال ۲۰۲۲، 
پس از کشــور جنگ  زده مالــی و هم ردیِف 
کشورهای اوگاندا و لیبریا، در جایگاه ۱۱۶ 

قرار گرفته است.
البتــه وزیر کشــور افســردگی ایرانیان را 
بــاور ندارد و آن را بی ربــط می داند. احمد 
وحیــدی، وزیــر کشــور روز ۲۲ مردادماه 
امســال طــی ســخنانی در همایشــی به 
مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های 
اجتماعی گفت: »یکی از القائات این اســت 
که می گویند جامعه ما دچار افسردگی است 

که این حرف غلط و بی ربطی است.«

همدلی از یک معضل روانی در میان نوجوانان گزارش می دهد 

دانش  آموزان در دسترس افسردگی 

همدلــی| برآیند حیات وحــش در زیســتگاه های ایران، 
خشکســالی، تغییر اقلیم و تخریب زیستگاه و تغییر نگرش 
از هم زیســتی به دشمنی و حذف حیوانات بیان کننده این 
است که در دهه آینده خبری از جمعیت آنان نخواهد بود و 

زندگی انسان هم با مخاطرات زیادی مواجه می شود.  
امروز )۳ اکتبر( دومین روز هفته جهانی حیات وحش است 
که امسال با شــعار »بازیابی گونه های کلیدی برای احیای 
اکوسیســتم« به اهمیت حفظ گونه های کلیدی متناسب با 

هر اکوسیستم پرداخته است. 
عبداله ساالری، متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش 
ضمن اشــاره به اهمیت گونه های کلیدی، تنها راه حفاظت 
از آن ها را فرهنگ ســازی دانســت و درباره چالش های این 
گونه ها گفت:»تغییر اقلیم، خشکســالی و تخریب و تبدیل 

زیستگاه ها از مهم ترین این چالش ها است.«
او بــه تعریــف گونه هــای کلیــدی پرداخــت و اظهــار 
کرد:»گونه های کلیدی یا شــاخص به عنوان گونه های چتر 
از نظــر اکولوژیک و به دالیل مختلف برای مردم و فرهنگ 
جامعه محلی خود دارای اهمیت بســیاری هستند. آن ها به 
عنوان گونه های هدف ســایر گونه ها را پوشش می دهند و 
تحت چتر حمایتی خود درمی آورنــد. این گونه حفاظت از 
ســایر گونه ها و کل اکوسیستم بســیار بهتر انجام می شود. 
بیشتر گوشــتخواران گونه های کلیدی به حساب می آیند. 
به عنوان نمونه یوزپلنگ گونه کلیدی است چراکه در راس 
هرم اکولوژیک قرار دارد، برای فرهنگ جامعه دارای اهمیت 

است و گوشتخوار نیز است.«
ســاالری تاکید کرد:»هــر اکوسیســتم، گونه های کلیدی 
مختــص به خــود را دارد که لزوما هم نباید گوشــت خوار 
باشند. به عنوان نمونه در لرســتان، سمندر لرستانی گونه 
کلیدی و در معرض خطر انقراض آن اکوسیســتم اســت. 
برای شــناخت گونه های کلیدی باید به بررســی گونه های 
در معرض خطر انقراض هرکدام از اکوسیستم ها بپردازیم.«

این متخصــص اکولوژی و مدیریت حیــات وحش تصریح 
کرد:»گونه هــای کلیــدی لزوما در خطر انقراض نیســتند 
بلکــه هر کدام به جهتی دارای اهمیت خاصی هســتند اما 
متاسفانه معموال غالب آن ها عالوه بر خصوصیت چتر بودن، 

ویژگی در معرض خطر انقراض بودن را نیز دارند. به عنوان 
نمونه پاندا از نظر شکل  و شمایل گونه  شاخصی است اما در 
عین حال در خطر انقراض اســت. پاندا نشان بارزی از یک 
گونه چتر اســت که می تواند سایر گونه ها در اکوسیستم را 

تحت حمایت خود درآورد.
این متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش با اشــاره به 
تهدیــدات و چالش های تمامی گونه ها تاکیدکرد: تهدیدات 
تنها منحصر به گونه های کلیدی نیستند بلکه این چالش ها 
تمامی گونه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم ترین چالش، 
تغییر اقلیم و خشکسالی های طوالنی مدت است همچنین 
اساسی ترین تهدید، تخریب و تبدیل زیستگاه ها است که ما 

در ایران با آن بسیار دست و پنجه نرم می کنیم.
 چالش های تهدیدکننده حیات وحش

جاده ســازی، معدن، دام مازاد بر ظرفیــت، خطوط انتقال 
نیرو، زمین های کشــاورزی  و دیم کاری ها که هر مکانی را با 
شخم زدن به زمین کشاورزی و دیمی تبدیل می کنند؛ همه 
از چالش هایی اســت که گونه های حیــات وحش را تهدید 

می کنند.
همچنین حیات وحش دام مازاد نیز یکی از اساســی ترین 
چالش های مراتع و حیات وحش است. این مساله باعث می 
شود تعارضاتی در رویشگاه ها با مصرف بی رویه آن ها ایجاد 
شــود. انتقال بیماری های مشترک بین دام و حیات وحش 

نیز از دیگر خطرات برای حیات وحش است. 
حمید ظهرابی، معاون سابق محیط زیست طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در این باره گفت:»احداث جاده ها، 
راه آهن، خطوط انتقال گاز و نفت، توسعه شهرها و روستاها، 
توسعه کشاورزی و صنعت و معدن از عوامل عمده جزیره ای 

و تکه تکه شدن زیستگاه ها به شمار می روند.«
او افزود:»چنین عواملی ســبب شده تا زندگی شاخص ترین 
گونه در خطر انقراض ایران یعنی یوزپلنگ نیز در سال های 
گذشــته بارها مورد خطر قرار گیرد و در چندین مورد این 

گونه جان خود را از دست بدهد. 
یکی از این موارد تلف شــدن یک قالده توله یوز ماده بر اثر 
تصــادف در محور عباس آباد – میامی بــود که در روز ۱۵ 
مردادماه رخ داد. در ســال های اخیــر تصادفات جاده ای با 

گونه های حیات  وحش بر جمعیت آن ها به ویژه گونه های در 
معرض انقراض تاثیرگذار بوده است.«

 راه کار حفظ  گونه های کلیدی
کارشناســان راه کارهایی را  برای بازیابی و حفظ  گونه های 
کلیــدی عنــوان می کنند کــه یکــی از مهمتریــن آنها 

فرهنگ سازی و پژوهش است. 
به عنوان نمونه در مردادماه امســال توله یوز ماده را بر اثر 
تصادف در جاده میان دشــت از دست دادیم. برخی معتقد 
بودند اداره راه و شهرســازی باید دوربین کنترل ســرعت 
و تابلوهای هشــدار نصب می کرده اســت که این اقدام را 
انجام نداده همچنین ســازمان محیط زیست برای متقاعد 
کردن وزارت راه و شهرســازی تالش کرده اما چرا و چگونه 

نتیجه بخش نبوده است؟ 
به عبارتی می توان گفت فرهنگ ارزشمند بودن این گونه ها 
بین مردم نهادینه نیســت که مســئوالن وزارت راه اقدامی 
برای ایــن گونه انجــام نداده اند. بنابرایــن اصلی ترین راه 
حفاظت، افزایش فرهنگ ارزشــمند بودن گونه ها در سطح 

جامعه است.
 ضرورت بهره برداری پایدار از اکوسیستم 

در دنیــا حدود ۳۰ هــزار گونه در معــرض خطر و ۸۴۰۰ 
گونــه در معرض خطر انقراض داریم. معرفی این گونه ها به 
عنوان گونه  کلیدی و حفظ اکوسیستم ها براساس گونه های 

کلیدی بسیار دارای اهمیت است.
واقعیــت آن اســت کــه اکوسیســتم ها دارای ارزش های 
اکولوژیک، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشــی، 
فرهنگی، تفریحی و زیبایی شناسی هستند و از تمام جوانب 
باید اکوسیستم ها را برای توسعه پایدار مد نظر قرار گیرد. 

در اهداف۱، ۲، ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ توسعه پایدار به از بین بردن 
فقر به عنوان اساســی ترین نکته در این حوزه اشــاره شده 
است و باید از اکوسیستم بهره برداری پایدار صورت بگیرد. 

اینگونه نیست که از اکوسیســتم هیچ بهره برداری صورت 
نگیرد و تنها به موضوع حفاظت توجه شود بلکه اگر در کنار 
حفاظت به بهره برداری پایدار از اکوسیســتم توجه نشود و 
جوامع بومی و محلی از اکوسیستم نفعی نداشته باشند، در 

واقع حفاظت پایدار انجام نشده است.

هم دستی انسان با خشکسالی؛ بالی جان حیات وحش


