
سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی: 

 تصاویر معلمان فداکار 
وارد کتب درسی می شود

ش�هروند| تصاویر معلم��ان ف��داکار، آنها که 
جانش��ان را در راه کارش��ان یعنی در راه معلمی از 

دست داده اند وارد کتاب های درسی می شود.
چند هفته پس از مرگ محس��ن خشخاش��ی، 
معلمی ک��ه در بروجرد به دلیل ضرب��ات چاقوی 
یک��ی از دانش آموزان جانش را از دس��ت داد، لیال 
نیک روش سرپرست اداره کل نش��ر و توزیع مواد 
آموزش��ی وزارت آم��وزش و پرورش گفته اس��ت 
آموزش و پرورش قصد دارد تصاویر معلمان فداکار 
را وارد کتاب های درسی کند. به گفته او، جلساتی 
دراین باره با واحده��ای هنری طراحی کتاب های 
درسی برگزار شده و درحال حاضر شناسایی برای 

معلمان فداکار آغاز شده است. 
او به فارس گف��ت:  ۲۰۰ عن��وان از کتاب های 
درسی  سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به شرکت های چاپ، 
سفارش داده شده است و از تصاویر معلمان فداکار 

نیز در کتاب های درسی استفاده می شود.
اگرچ��ه در هفته ه��ای اخی��ر مرگ محس��ن 
خشخاش��ی معلم فیزیک بروجردی، این ش��هر 
را در عزای عمومی برد و خب��ر این حادثه مدارس 
و آموزش و پ��رورش را در بهت و حیرت فرو برد اما 
قبل از او هم کم نبودند معلمانی که به شکل دیگری 
در حین خدمت مظلومانه جانشان را از دست داده 
بودند. کاظم صف��رزاده، معلم لرس��تانی ۲8 مهر 
امسال زمانی که باران سیل آسا درخرم آباد می بارید 
یکی از دانش آموزان مرکز ش��بانه روزی عشایری 
امام جعفر صادق)ع( را که نیاز به دریافت خدمات 
درمانی داشت سوار خودرو کرد تا به بیمارستانی در 
مرکز استان برساند اما آنها هیچ گاه نرسیدند چرا 
که در منطقه شوراب، خودروی آنها گرفتار سیالب 
شده و هر ۴ سرنش��ین پس از تن سپردن به امواج 
خروشان در شبی سرد و تاریک، بر اثر خفگی کشته 
شدند. جسد او بعد از دو هفته و در ۱۲ آبان ماه پیدا 

شد و طی مراسم باشکوهی به خاک سپرده شد. 
حس��ن امیدزاده هم یکی دیگ��ر از این معلمان 
است؛ معلم گیالنی و اهل شهرستان شفت که در 
یک حادثه آتش سوزی در مدرسه محل خدمتش، 
جان چند دانش آموز را نجات داد و خودش از ناحیه 
سر، صورت و گردن دچار سوختگی شدید شد. او 
۲8 تیر ۱۳۹۱، در سن ۵8 سالگی )۱۵ سال پس از 
واقعۀ آتش سوزی( و در اثر عوارض و عواقب ناشی 
از سوختگی، در بیمارستانی در شهرستان فومن 

درگذشت. 
در اردیبهشت سال 8۹ هم خانم معلمی ۲۴ ساله 
در مشهد برای نجات دختری که در رودخانه عمیق 
دره »آل« افت��اده بود جانش را ب��ه خطر انداخت، 
دخت��ر بچه را نج��ات داد اما خودش اس��یر امواج 
خروشان رودخانه ش��د. اینها تنها روایت محدود 
و گزینش��ی از فداکاری معلمانی اس��ت که در راه 
معلمی حتی جانشان را فدا کرده اند و بسیاری از آنها 
هستند که ماجرای فداکاری هایشان در رسانه ها 

انعکاسی نداشته است.
از ن��گاه مهدی بهلولی، دبیر آم��وزش و پرورش 
و از فع��االن صنفی معلم��ان، این ک��ه آموزش و 
پرورش تصمیم گرفته تصاویر معلمان فداکار را در 
کتاب های درسی وارد کند تصمیم با ارزشی است با 
این همه به گفته او اگر قرار است روایتی از زندگی 
معلمان هم وارد متون آموزشی کتاب های درسی 
شود بهتر اس��ت که این روایت بی طرفانه و روایت 

واقعی زندگی آنها باشد. 
او در گفت وگو با »شهروند« از نگرانی و دغدغه 
معلم��ان برای آس��یب دیدن جای��گاه اجتماعی 
معلمان به عنوان الگو در جامع��ه خبر داد و گفت:  
جدا از مس��ائل معیش��تی و صنفی ک��ه معلمان 
سال هاست آن را به عنوان بخشی از مشکالتشان 
دنبال می کنند، اغلب آنها دغدغه از دس��ت رفتن 
جایگاه معلمان در جامعه ای��ران به عنوان یکی از 
گروه های مرجع را دارند و اگر قرار است به زندگی 
آنها و فداکاری آنها در کتاب های درسی توجه شود 
باید اینطور نباشد که عده ای این معلمان را مصادره 
به مطلوب کنند بلکه باید واقعیت زندگی معلم را با 
همان اندیشه و نوع نگاهش به دانش آموزان منتقل 
کنند و آنچه در کتاب های درسی درباره آنها گفته 

می شود جنبه انسانی به خود بگیرد. 
او با اش��اره به حادثه اخیر مرگ معلم بروجردی 
از این که نوع نگاه ها به سمت معلمان منفی شده 
است، انتقاد کرد و گفت:  تعدادی از رسانه ها وقتی 
با ما تماس می گرفتند نهایت تالششان این بود که 
در سواالتش��ان و جواب هایی که از ما می گیرند به 
س��متی بروند که نتیجه بگیرند معلم مقصر بوده 
اس��ت؛ این نش��ان می دهد حتی زمانی که معلم 
کش��ته می ش��ود هم قضاوت ها در مورد معلمان 
واقع بینانه نیست و آن قدر بدبینانه است که حتی 

اصل ماجرا هم توسط عده ای تحریف می شود.
بهلولی ادام��ه داد:  ما نمی گویی��م در آموزش و 
پرورش ایران، معلمان خش��ن نداریم یا معلمانی 
که در کارشان درست عمل نمی کنند، این معلمان 
هم هستند به دلیل این که مشکالت زیرساختی 
وجود دارد اما موضوعی که وجود دارد، این اس��ت 
که در ایران معلم و کارهای��ش و زحماتش نادیده 
گرفته شده و جایگاه معلمی زیر سوال رفته است. 
در چنین شرایطی است که اگر معلمی دانش آموز 
را کتک بزند تلویزیون پوش��ش می ده��د اما اگر 
دانش آموزی معلمی را کتک بزند هیچ کس خبردار 
نمی شود درحالی که بسیاری از معلمان و درواقع 
اکثریت آنها پایبند به مس��ائل اخالقی و انس��انی 
هستند و نباید اجازه بدهیم جایگاه آنها در زندگی 
اجتماعی و ش��أن آنها به عنوان یکی از گروه های 
اصل��ی و مرجع در انتق��ال ارزش ه��ا و فرهنگ و 

آموزش نادیده گرفته شده یا مخدوش شود.
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مریم ميرزایي| سرنوشت آشوراده تغییر می کند. 
جزیره آرام، بی سروصدا و کم حاشیه خزر روزهای شلوغ 
و پرحاشیه ای را در مقابل خود می بیند. دولتی ها برایش 
رویای تبدیل شدن به مرکز گردشگری را دیده اند. همان 
خوابی که در دولت گذشته برای تنها جزیره ایرانی خزر 
دیده ش��د و حاال قرار است در دولت فعلي تعبیر شود و 
دنیای آرام آش��وراده را به شلوغي گره بزند. تنها جزیره 
ایرانی دریای خزر قرار است به مرکز گردشگری تبدیل 
شود و اقتصاد گلستان را متحول کند. تحولی که به گفته 
فعاالن محیط زیست به معنای از دست رفتن طبیعت 
بکر آشوراده و خداحافظی با پرندگان مهاجری است که 
هر  سال با آغاز فصل سرما، این جزیره را به عنوان پناهگاه 
انتخاب می کنند و آشوراده می شود خانه زمستانی شان. 
این خانه دیگر آرام نیس��ت، بکر هم نیست. تصمیم 
گرفته ش��ده و حس��ن روحانی رئیس دول��ت یازدهم 
در سفر اس��تانی خود به گلستان وعده آن را به ساکنان 
ش��رقی خ��زر داده اس��ت. رئیس جمه��وری در جمع 
خبرنگاران گلس��تانی گفت: »پس از برگزاری چندین 
جلسه کارشناسی و با توافق مسئوالن، جزیره آشوراده 
اس��تان گلس��تان در دریای خ��زر با مراعات مس��ائل 
زیست محیطی به یک مرکز گردشگری تبدیل خواهد 
شد. در تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری بخشی از این 
جزیره به صورت طبیعی باقی می ماند و بخش دیگر آن 
با انجام زیرساخت های الزم به منطقه گردشگری تبدیل 

می شود.« 
او ب��ا اش��اره ب��ه این که ای��ن موضوع در نشس��ت با 
روسای جمهوری قزاقستان و ترکمنس��تان در استان 
گلس��تان نیز مطرح ش��ده اس��ت، ادامه داد: »موضوع 
تبدیل آشوراده به مرکز گردشگری از گذشته به دلیل 
مطرح شدن برخی مشکالت زیست محیطی با تأخیر 
مواجه ش��ده اس��ت، اما امروز این تصمیم پس از انجام 
کار کارشناسی و بحث های مفصل اتخاذ شد. استعداد 
و جاذبه های طبیعی گلستان باید شناسایی شود چون 
می تواند منبعی برای اقتصاد اس��تان باش��د.«روحانی 
ظرفیت های گردشگری گلستان از جمله ساحلی بودن، 
سرس��بز و جنگلی بودن و از همه مهم تر برخورداری از 
مردمی مهربان و میهمان نواز را مورد اش��اره قرار داد و 
خاطرنش��ان کرد: این ظرفیت ها می تواند منبعی برای 

تحول اقتصادی استان گلستان باشد.
او در پاس��خ به س��والی درباره تمهیدات دولت برای 
رس��یدن اس��تان گلس��تان به جایگاه واقعی در بحث 
گردش��گری در کش��ور گفت: »در موضوع گردشگری 
دولت مسئول تأمین زیرس��اخت ها و تسهیالت است 
که این کار را انجام خواهد داد، اما وظیفه اصلی برعهده 
بخش خصوصی اس��ت ت��ا در این عرصه فعال ش��ود. 
تصویب تبدیل آش��وراده به مرکز گردش��گری، ایجاد 

منطقه آزاد در اینچ��ه برون، آغاز بهره ب��رداری از خط 
آهن بین المللی و اقداماتی نظیر آن بخشی از تالش های 
دولت برای تمهید مقدمات توسعه صنعت گردشگری 
استان است.«  خوابی که برای آش��وراده دیده شده در 
حالی قرار است تعبیر ش��ود که فعاالن محیط زیست 
موافق آن نیستند و هجوم گردشگران به این منطقه را 
به معنای از دس��ت رفتن محیط زیست جزیره و حتی 
میانکاله می دانند. مخالفت ها با اجرای طرح گردشگری 
آشوراده در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
هم صداهای بسیاری را بلند کرد و فعاالن محیط زیست 
را ب��رای مخالفت با این ط��رح یک صدا ک��رد. فعاالن 
محیط زیست مي گویند با روی کار آمدن دولت یازدهم 
که مسائل زیست محیطی را یکی از اولویت های کاری 
خود می دانس��ت، نگرانی ها برای اجرایی ش��دن طرح 
گردش��گری در جزیره آش��وراده پایان یافت، اما زمان 
زیادی طول نکشید که دولت یازدهمی ها هم در همان 
راهی قدم گذاشتند که پیش از آن دولت دهمی ها رفته 
بودند. حاال آشوراده راهی را می رود که نقشه آن را دولت 
دهمی ها کش��یده اند.  در پایان دوره ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد امتیاز س��رمایه گذاری در آشوراده 
به یک شرکت لبنی واگذار شد، این واگذاری به منظور 
توس��عه گردش��گری در منطقه اتفاق افتاد و انتقادات 

بسیاری را با خود همراه کرد. 
اسماعیل کهرم، مش��اور رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، در همین باره به »شهروند« می گوید: 
»ما در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، بسیار 
جنگیدیم تا جزیره آشوراده از دست نرود اما متاسفانه 
در سفر رئیس جمهوری به گلستان هم دیدیم که آقای 

روحانی همان خطی را گرفته و می رود که دولت گذشته 
در پیش گرفته بود.«  او با اش��اره به این که آشوراده در 
ش��مال ش��به جزیره میانکاله قرار دارد، ادامه می دهد: 
»میانکاله اولین س��ایت رامسر جهان اس��ت. در  سال 
۱۹۷۱میالدی، برابر با ۱۳۴۹خورش��یدی و در ش��هر 
رامسر ایران، معاهده ای جهانی برای حفاظت از تاالب ها 
و پرندگان مهاجر به تصویب رس��ید ک��ه به »معاهده 
رامسر« مشهور است. براس��اس این کنوانسیون، مقرر 
شد کش��ورهای عضو طبق توانی که دارند، تاالب های 
موجود در کشورش��ان را عضو این کنوانسیون کنند و 
متعهد باش��ند که از آن نگهداری و حفاظت می کنند. 
میانکاله نخس��تین رامسر س��ایت جهان بود، چرا که 
پناهگاه حیات وحش است و زیستگاه پرندگان مهاجر.«  
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یادآوری 
می کند که »در نزدیکی این سایت، پاالیشگاهی در حال 
ساخت است و تاکنون هرچه درخصوص مشکالتی که 
این پاالیش��گاه برای محیط زیس��ت منطقه به همراه 
خواهد آورد، اعتراض کردیم، فایده ای نداش��ته. این در 
حالی است که ش��به جزیره یک سایت شیالتی است و 
ماهی های خاویاری در آن صید می شود. همچنین یک 
ده سنتی زیبا دارد. پاالیشگاه طبیعت و تنوع زیستی آن 
را با خطر روبه رو می کند. حاال هم که قرار است جزیره به 

مرکز گردشگری تبدیل شود.« 
او با تأکید بر این که اگر می خواهند، آش��وراده مرکز 
گردش��گری باش��د، این کار با خانه های روس��تایی و 
اتاق های اجاره ای امکان پذیر است، می گوید: »برنامه ای 
که دولتی ها برای این جزیره در نظر دارند، همان طوری 
که در گذش��ته درخصوص آن صحبت ش��ده، ساخت 

هتل ه��ای چندطبق��ه و پارکینگ های بزرگ اس��ت. 
خودروهایی که به جزیره می آین��د، آلودگی به همراه 
خواه��د آورد و زباله ای که مس��افران تولید می کنند، 
محیط زیست این منطقه را با مشکل روبه رو می کند. در 
کنار این آلودگی ها باید تردد قایق های تندرو و کندرو 
برای تفریح گردش��گران را هم اضافه ک��رد که آرایش 
و آس��ایش جزیره را از بین خواهد برد. ب��ا رخ دادن این 
اتفاق ه��ا، پرندگان مهاج��ر دیگر به این جزیره س��فر 

نخواهند کرد.« 
کهرم با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در گلستان 
مبنی بر این که بررس��ی هایی برای تبدی��ل جزیره به 
مرکز گردشگری انجام شده و پس از این بررسی ها این 
تصمیم گرفته شده اس��ت، ادامه می دهد: »من اعتقاد 
دارم که مس��ئوالن س��ازمان حفاظت محیط زیست و 
عالقه مندان به محیط زیس��ت با این تصمیم و تبدیل 
شدن آش��وراده به مرکز گردش��گری مخالف هستند، 
زیرا در پهنه آبی آشوراده، ۷۵ هزار بال پرنده سرشماری 
کرده ایم. فالمینگو، خوتکا، حواصیل، عقاب دم سفید و... 
پرندگانی که در جهان نمونه هستند. با این تصمیم این 
گونه ها از بین خواهند رفت.«  او با تأکید بر این که یک 
کمی هم به طبیعت فرصت بدهیم، از رئیس جمهوری 
می خواهد که در این تصمیم تجدیدنظر کند. مش��اور 
رئیس س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت، می گوید: 
»جناب آقای رئیس جمهوری، در روزی که آمدید بسیار 
از محیط زیست صحبت کردید، موضوع دریاچه ارومیه 
در نخستین جلسه هیأت دولت شما مطرح شد و ما فکر 
کردیم شما به فکر محیط زیست هستید. لطفا در این 
تصمیم تجدیدنظر کنید.«  او به بالیی اشاره می کند که 
بر س��ر تاالب انزلی آمده است و یادآور می شود: »بالیی 
که بر سر تاالب انزلی آمد می تواند در نظر گرفته شود. 
در انزلی حدود ۲هزار و 8۰۰ فروند قایق روی تاالب تردد 
می کند که تردد این قایق ها نیلوفرهای آبی تاالب را از 
بین برده است. هجوم قایق ها برای تفریح گردشگرانی 
که به آش��وراده می آیند، محیط زیست منطقه را دچار 
مشکل می کند. زباله هایی که با حضور گردشگران تولید 
می شود، قایق ها، جت اسکی ها و فعالیت هایی که برای 
تفریح گردشگران در منطقه شکل خواهد گرفت، اجازه 
رعایت هیچ مالحظه زیس��ت محیطی را نخواهد داد و 
تمام محیط زیست منطقه از بین خواهد رفت. پرندگان 

بار خود را می بندند و می روند.« 
آش��وراده در آس��تانه تغییر اس��ت و بار دیگر صدای 
نگرانی ها ب��رای مش��کالت زیس��ت محیطی که این 
تغییر به دنبال خواهد داش��ت، بلند شده است. فعاالن 
محیط زیست حاال با نگرانی به آینده آشوراده و پرندگانی 
نگاه می کنند که آخرین زمس��تان خ��ود را در جزیره 

می گذرانند. 

شهروند| نام دلبر و کوشکی چند سالی می شود، به 
هم پیوند خورده. دو یوزپلنگ آسیایی بدون آن که کنار 
هم باشند با کیلومترها فاصله، جفت هم نام گرفته اند و 
قرار است به تداوم نسل یوزپلنگان آسیایی کمک کنند. 
برنامه ریزی ها برای قرار گرفتن دلبر و کوش��کی در 
کنار هم چند س��الی طول کشید تا این که سه شنبه و 
چهارشنبه هفته گذشته، برنامه ریزی ها پایان یافت، 
تهران محل قرار دلبر و کوشکی نام گرفت. یوزپلنگان 
آس��یایی به پایتخت آمده و به پارک پردیسان منتقل 
شدند. کوشکی، یوز نر که هفت سالی می شود در حالت 
نیمه اسارت در منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم 
در استان خراسان ش��مالی نگهداری می شد، یازدهم 
آذرماه به تهران آم��د و دلبر، یوز م��اده که در منطقه 
حفاظت ش��ده توران بیارجمند ش��اهرود در استان 
سمنان زندگی می کرد، در دوازدهم آذرماه به پایتخت 
منتقل شد تا فاصله ش��ان برای بودن در کنار هم کم و 

کمتر شود و روز قرار گرفتن در کنار هم نزدیک باشد. 
در توضیح این اتفاق، معصومه ابتکار از آغاز عملیات 
اجرایی طرح تحقیقات��ی و حفاظتی جدید یوزپلنگ 
آسیایی خبر داد و از رسانه ها و دوستداران حیات وحش 
خواست تا برای حفظ امنیت و موفقیت تحقیقات در 
مورد دلبر و کوشکی، از فضاس��ازی خبری و هیجانی 
دراین ب��اره بپرهیزند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
محیط زیس��ت پام، این طرح تحقیقات��ی و حفاظتی 
زیرنظر »ش��ان مک کوئن« از متخصصان ش��اخص 
بین المللی در حوزه گربه سانان که از ایرلند راهی ایران 
شده و اکنون ناظر بر انجام صحیح این تحقیقات است، 
قرار دارد.ابت��کار با تأکید بر این که س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت درخصوص حفاظت از تنوع زیس��تی 
کشور وظایفی دارد که یکی از مهم ترین آنها حفاظت 
از گونه های حیات وحش است، گفت: کشور ما دارای 
گونه های متنوع جانوری اس��ت که بعض��ی از آنها در 
معرض تهدید بوده و نیازمند رس��یدگی و برنامه های 
حفاظتی وی��ژه هس��تند. رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به تالش های دفتر حیات وحش 
معاونت محیط زیست طبیعی س��ازمان برای تدوین 
برنامه ه��ای الزم در این زمینه گف��ت: درحال حاضر 

مراکز نگهداری 
حفاظ��ت  و 
گونه ه��ای  از 
حیات وح��ش 
مث��ل گورخ��ر 
آسیایی، هوبره، 
و  زرد  گ��وزن 
وج��ود  م��رال 
اخی��را  و  دارد 
ایس��تگاه  نی��ز 
و  تحقیق��ات 

حفاظت از یوزپلنگ آسیایی راه اندازی شده است. 
حال دلبر و کوشکی خوب است 

معاون رئیس جمهوری با اش��اره به بازدید اخیرش 
از این ایس��تگاه تحقیقات��ی و ورود دو یوزپلنگ به آن 
برای آغاز یک طرح جدید گفت: این کار بعد از مدت ها 
مطالع��ه و تدوین برنامه با همکاری و نظارت مش��اور 
بین المللی آغاز شده و وی در کنار کارشناسان ایرانی 
تمام مراحل زنده گیری، انتقال و رهاسازی یوزپلنگ ها 
را زیرنظر دارند. حال هر دو یوزپلنگ خوب است و هر 
دو براساس نظر دامپزش��ک متخصص در سالمت به 
سر می برند. رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
خاطرنش��ان کرد که این تحقیقات کم نظیر همزمان 
مستندسازی نیز می شود.او با اشاره به این که در این کار 
تحقیقاتی در مرحله اول می بایست نسبت به حفاظت 
و نگه��داری صحیح از ای��ن دو حی��وان تدابیر کافی 
اندیشیده شود، از رسانه ها و دوستداران حیات وحش 
خواست تا برای حفظ امنیت و آسیب هایی که ممکن 
اس��ت حضور جمعیت در روند ای��ن تحقیقات ایجاد 
کند از اطالع رسانی درخصوص محل دقیق اجرای آن 
خودداری کنند. ابتکار با اشاره به این که گمانه زنی ها در 
این مورد دقیق نبوده است، یادآوری کرد که موفقیت 

در  تحقیق��ات 
دلب��ر  م��ورد 
کوش��کی  و 
از  دوری  ب��ا 
فضاسازی های 
و  خب��ری 
هیجانی ممکن 

خواهد بود. 
احتمال 

30 درصدی 
تکثير یوز

دلبر و کوشکی، چند روز است به خانه جدید آمده اند 
و زندگی را در شهری پر از دود و سروصدا آغاز کرده اند. 
قرار است فرزندشان پایتخت زاده باشد. فرزندی که در 
بهترین حالت ۳۰ درصد احتمال به دنیا آمدن آن وجود 
دارد تا امیدها را برای تداوم نس��ل یوزپلنگان آسیایی 
زنده نگه دارد. به گفته مدیر پروژه بین المللی حفاظت از 
یوزپلنگ ایرانی، انتقال یوز ها با نظر مشاوران بین المللی 
انجام شده و در بهترین حالت موفقیت ۳۰ درصدی در 
تولید یوز خواهند داش��ت. هومن جوکار به مهر گفته 
اس��ت: »جایگاه نگهداری و تکثیر یوزپلنگ در پارک 
پردیسان به شکلی ساخته شده که بتوان تمام یوزهایی 
که مانند دلبر و کوشکی دچار حادثه می شوند را به این 
مرکز انتقال داد.«او با اشاره به انتقال دو یوزپلنگ نر و 
ماده ای که در دو جای جداگانه و به تنهایی نگهداری 
می شدند به مرکز نگهداری یوزپلنگ آسیایی در پارک 
پردیسان اظهار داشت: »مراحل انتقال دلبر و کوشکی 
به این مرکز زیر نظر مش��اوران بین المللی انجام شده 
و این م��کان صرفا مکانی برای تکثیر نیس��ت.«مدیر 
پروژه بین المللی حفاظ��ت از یوزپلنگ آس��یایی به 
نصب دوربین های کنترل و نیروی انسانی کافی برای 
نگهداری و نظارت در این مرکز یادآور ش��د: »چنانچه 

یوزپلنگ های��ی که ب��ه این مکان منتقل می ش��وند 
قابلیت برگش��ت به طبیعت را داشته باشند این اقدام 
در مورد آنها انجام می ش��ود و آنهایی که این قابلیت را 
نداشته باشند برای پروژه تکثیر یوز در اسارت استفاده 

می شوند.«
به گفته جوکار، براساس نظر مشاوران بین المللی 
که افرادی بس��یار مس��لط در این زمینه هستند در 
خوش��بینانه ترین حالت با داشتن یک یوزپلنگ نر و 
یک یوزپلنگ ماده ش��اهد موفقیت ۳۰ درصدی در 
زادآوری و تولد یک یوز جدید خواهیم بود اما عمال این 
 درصد که در بهترین شرایط پیش بینی شده هم درصد 
پایینی است.او ادامه داد: »به هرحال انتقال این دو گونه 
که مدت ها از طبیعت جدا شده و هیچ شانس بهتری 
ندارند و هرکدام ب��ه تنهایی زندگی می کردند به این 
مرکز، به نفع هر دوی آنهاست.«مدیر پروژه بین المللی 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در پاسخ به این که گفته 
می شود این دو یوز به دلیل این که مدت ها به تنهایی 
زندگی کرده اند امکان دارد در مجاورت یکدیگر حالت 
تهاجمی داشته باشند، تصریح کرد: »فضای این مرکز 
به هیچ عنوان به شکلی نیست که این دو یوز را در ابتدا 
در قفس یا فنسی مشترک نگهداری کنند بلکه دارای 
محوطه های مشترک و جداگانه فراوانی است که هر 
یک کاربری دارند.«جوکار تأکید کرد: »در ابتدا اصال 
این دو یوز یکدیگر را نمی بینند و با این که به یک مرکز 
منتقل می شوند اما با فاصله زیاد از هم و در دو فنس 
جداگانه نگهداری می ش��وند تنها گاه گاهی ممکن 
اس��ت همدیگر را ببینند و چنانچه ی��وز ماده تمایل 
نش��ان دهد با یکدیگر برخورد خواهند داشت.«او با 
اشاره به این که دوس��تداران محیط زیست اطمینان 
داشته باشند که داستان ببرها در مورد این یوزها تکرار 
نمی شود، اظهار داش��ت: »الگوی نگهداری یوزها در 
این مرکز براساس مطالعات انجام شده در سراسر دنیا 
و با نظر مشاوران بین المللی انجام شده و تجربیاتی که 
در دیگر کشورها مانند دوبی و اتریش در این خصوص 
کسب شده بکار گرفته می شود و امیدواریم بتوان از 
این مرکز برای تکثی��ر این یوزها در اس��ارت نهایت 

استفاده را ببریم.«

خبر

روي خط خبر

10 هزار موتور برقی، 15 تن آالینده 
هوای تهران را کاهش می دهد

ش�هروند| با جایگزینی ۱۰ هزار موتورس��یکلت 
برق��ی در مرحل��ه اول در منطقه ۱۲ ته��ران، ۱۵ تن 
از آالین��ده ه��وای پایتخ��ت کاهش پی��دا می کند. 
مس��ئوالن ش��رکت کنترل کیفیت هوا می گویند با 
فرآیند تدریجی جایگزینی موتوره��ای برقی در این 
منطقه مرکز شهر تهران هوایی سالم خواهد داشت و 
آلودگی صوتی آن هم به ش��دت کاهش پیدا می کند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوا، 
»حسین افشین«، مدیر پروژه موتورهای برقی گفت: 
»یکی از کارهایی که انجام دادی��م این بود که میزان 
آلودگی های منابع ساکن و متحرک در تهران را اندازه 
گرفتیم و متوجه شدیم که ۲۵ درصد از آلودگی های 
هوای پایتخت را موتورس��یکلت ها ایج��اد می کنند. 
از ای��ن رو اگر ۱۰ هزار موتورس��یکلت برقی جایگزین 
موتورسیکلت های کنونی ش��ود - که در مرحله اول 
جایگزینی چنین خواهد ش��د - ۱۵ ت��ن از آلودگی 
هوای تهران کاهش می یابد.« این اس��تاد دانش��گاه 
ش��ریف افزود: »این عدد وقتی قابل توجه تر می شود 
که بدانیم 8۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران وجود دارد 
و اگر موتورهای برقی را جایگزین همه این 8۰۰ هزار 
موتورس��یکلت کنیم حدود ۷۵۰ تن آلودگی کاهش 
می یابد. در نتیجه با توجه به اعداد و ارقام ایده برگزاری 
نمایشگاه موتورهای برقی شکل گرفت. واگذاری این 
موتورها برای ش��هرداری تهران سودآوری مالی ندارد 
و ش��هرداری برای رفع مش��کل آلودگی هوای تهران 
با همکاری بانک ش��هر ش��رایط فروش آس��ان با وام 
8۰ درصد و بدون بهره را مهیا کرده تا امکان خرید این 
موتورها به صورت اقساط بلندمدت و با استفاده از وام 
برای همه افراد جامعه ممکن ش��ود. مابه التفاوت این 
هزینه را شهرداری تهران تأمین می کند و شهروندان 
تنها هزینه واقعی موتورها را در اقساط شان می پردازند 
و از آنها به��ره ای گرفته نمی ش��ود.« او گفت: فرآیند 
جایگزینی این موتورها باید تدریجی باشد و طی چند 
مرحله موتورهای بنزینی و بی کیفی��ت از رده خارج و 
موتورهای برقی جایگزین آنها شوند. نمایشگاه رونمایی 
از موتورهای برقی پنجشنبه ۱۳ آذر افتتاح شد و تا ۱۷ 

آذر ادامه دارد.

 مرغ های تهران 
آلوده به سرب آلوده نیستند

اس��تاندار تهران خبر باال بودن سرب در مرغ های 
ش��هر تهران را رد کرد و گفت: مرغ مورد اس��تفاده 
شهروندان تهرانی هیچ مشکلی ندارد. سیدحسین  
هاشمی به ایس��نا گفت: هیچ گزارشی درخصوص 
باال بودن سرب موجود در مرغ و آلودگی آن از طرف 
وزارت بهداش��ت به اس��تانداری داده نشده است، بر 
همین اساس اخبار آلودگی در مرغ را به هیچ عنوان 

تأیید نمی کنیم.

يادداشت

سالگرد تراژدی شین آباد

امروز دومین سالگرد تراژدی آتش سوزی مدرسه 
انقالب اس��المی  ش��ین آباد اس��ت. در این ۲س��ال 
ک��ودکان مص��دوم  دانش آموز ش��ین آباد درد و رنج 
فراوانی کشیده اند. بعضی از آنان بین پنجاه تا صدبار 
زیر تیغ جراحی رفته اند. درد سوختگی، مرارت های 
زیادی دارد. اما بشردوستی ایرانیان و همراهی جمع 
زیادی از بزرگان  این کش��ور مهربان، مرهمی بود بر 
درد س��وختگی آنان. به نحوی که در اولین س��اعات 
حادثه خیلی از ش��هروندان از تهران تا مناطق دیگر 
اعالم آمادگی کردند تا برای کم��ک به این کودکان 
همگام ش��وند. از س��وی دیگر دولت تدبی��ر پس از 
شکل گیری اقداماتی برای احقاق حقوق آنان انجام 
داد. اما تا چندماه پیش که دفتر دکتر نوبخت تصدی 
و نظارت بر روند احقاق حقوق اینان را برعهده داشت 
اقدام خاصی صورت نگرفته بود. با وارد ش��دن دفتر 
دکتر نوبخت به موضوع کودکان ش��ین آباد، تحولی 
اساس��ی ش��کل گرفت. از پرداخت دیه کامل آنان تا 
روند تحصیل و درمان کامل آن��ان به صورت رایگان 
در بیمارستان حضرت فاطمه )س(  تهران تا اقداماتی 
دیگر. اما آنچه مهم بود مقوله بشردوستانه قضیه بود. 
ش��والیه آواز ایران اقدام به برگزاری کنسرتی خاص 
برای آنان کرد. مطبوعات، عالی همراه شدند. بسیاری 
از خیران از تهران و مناطق دیگر ایران عازم شین آباد 
ش��دند. موجی از بشردوس��تی به راه افتاد. در این راه 
بشر بودن مالک عمل بوده اس��ت. همچنانکه ماده 
دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر و اصل نوزدهم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی بیان می دارد. به نحوی که 
بشر دوستی ایرانیان در این قضیه ارزشمند بود. نژاد، 
زبان، مذهب، جنسیت و مانند اینها مطرح نبود. بلکه 
بشردوس��تی مالک عمل بود. ایران سرزمین مهر و 
آشتی بوده است. ایران خاستگاه زیبایی انسانی بوده 
اس��ت و در این ۲ س��ال این موضوع به خوبی نمایان 
بوده است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دولتی 
باید تالش دوچندانی برای تقویت این روحیه ارجمند 
را انجام دهند. واقعیت مس��أله این است که  جامعه 
ما نیازمند همدلی، همراهی و همبس��تگی تمامی 
ایرانیان است و اینها سرمایه های اجتماعی ما محسوب 

می شوند که باید حفاظت و پاسداشت شوند. 

دکتر دیواندري در همایش تجلیل از مش��تریان 
گفت: اگر بانک پارس��یان در اقتص��اد این مملکت 
جایگاهي دارد ب��ه خاطر مش��تریان باصفا، خوب 
و بزرگ آن اس��ت که ب��ه خوبي وظیف��ه بزرگ و 
عبادي ایجاد شغل را براي چرخاندن چرخ اقتصاد 

کشورمان برعهده دارند.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به مطلب فوق، 
خاطرنش��ان کرد : براي من افتخار بزرگي است که 
در خدمت شما عزیزاني باش��م که خدمتگزار این 

مملکت هستید. امیدوارم خداوند به بنده و همکارانم 
در بانک پارسیان توفیق دهد که به طور شایسته در 
خدمت شما باشیم و روز به روز کیفیت خدمات خود 
را باال ببریم تا با ارائه روش هاي جدید خدمت رساني 
و تجربه خدمات جدید شرمنده شما عزیزان نشویم.

وي افزود: طبیعتا این روند کمي زمان بر خواهد 
بود اما با ای��ن حال این ق��ول را به ش��ما عزیزان و 
خوبان مي دهم که بانک پارس��یان در مدار رش��د، 
تغییروتحول به خواس��ته هاي ش��ما پاسخ مثبت 

خواهد داد.
دکتر دیواندري تصریح کرد :حقیقتاً مش��تري، 
روح یک بانک است. مش��تري در واقع عامل اصلي 
زندگي و حیات یک بانک محسوب مي شود و این 
مشتري اس��ت که به یک بانک هویت مي دهد. اگر 
بانک پارسیان موفق است و اگر در ایران و بین مردم 
جایگاهي دارد یقیناً به خاطر مشتریان باصفا و خوب 
و بزرگ آن اس��ت که جمع کنوني، نمونه اي از این 

مشتریان گرانقدر و بزرگ هستند.

سخنرانی مدیرعامل بانک پارسيان در همایش تجليل از مشتریان: 

بانک در مدار رشد و تغيير به خواسته هاي مشتریان پاسخ مثبت خواهد داد
ویژه
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