پنجشنبه  ۵خرداد 1401

◾

ددستچين
ستچين

 ۹۰درصد
داروهای
بیماران نادر
وارداتی است

حمیدرضا ادراکی؛
مدیرعامل بیمه
سالمت به ایلنا گفت:
بیش از  ۹۰درصد
داروهای مرتبط
با بیماریهای
نادر وارداتی است
و از خارج تهیه
میشود .این عالوه بر
داروهایی است که به
صورت عمومی ممکن
است مصرف کنند.
بنابراین ،این داروها
وابسته به ارز بوده
و سازمان غذا و دارو
باید برنامهای برای
تأمین آنها داشته و
از تأثیر نوسانهای
ارزی بر تأمین آنها
پیشگیری کند.

جامعه

◾پزشکان میتوانند هر جایی مطب داشته باشند!
اکبر رنجبرزاده ،معاون پارلمانی سازمان نظام
پزشکیدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:طبق
قانون ،پزشکان میتوانند در هر نقطهای
مطب داشته باشند ،حتی در مجتمعهای مسکونی؛
مشروط به اینکه افراد مجتمع اعتراض نکنند .در صورت
رضایت ساکنان ،یک مطب پزشکی میتواند در یک
مجتمع کامال ًمسکونی وجود داشته باشد.
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کارشناس

محیط زیست

اعظم طیرانی روایت تالش
برای بقای سومین توله یوز ایرانی،
بهانه یا فرصتی است برای آنکه
پرونده دهها گونه جانور در حال
انقراض را بیش از گذشته مرور
کنیم و چـ ــارهای بیش از آنچه
تاکنون انجام دادهایم برای نگهداری آنها بیندیشیم.
چــرا که بر اســاس اعــام ســازمــان حفاظت محیط
زیست کشور از هــزار و  ۲۳گونه مـهــرهداری که در
کشور به ثبت رسیده ۱۵۱ ،گونه در فهرست سرخ
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت ()IUCN
بــه ع ـنــوان گــون ـ ههــای در م ـعــرض انـ ـق ــراض ثبت
شدهاند و ممکن است با توجه به عوامل متعددی
که اکوسیستمهای طبیعی را تهدید میکند و با
احتساب گونههای در معرض انقراض پرندگان و
خزندگان ،این آمار و ارقام بیش از این باشد.
پرسش این است که در دهههای اخیر چه بر سر
گونههای جانوری و زیستی کشور آمده که شمار قابل
توجهی از آنها در حال انقراض است؟

◾

◾حرف غیرعلمی درباره منشأ گرد و غبارها
حسین آخانی ،استاد دانشگاه تهران به
خبر آنالین گفت :جمعه اراک رفته بودم،
دیدم وقتی طوفان آمد از کانونهای تولید
غبار مانند میقان در اراک ،گرد و خاک بلند میشود.
اینکه بگوییم منشأ گرد و غباری که شهرها را تعطیل
میکند فقط خــارج اســت ،غیرعلمی و غیرمنطقی
است.

دانش نگهداری از گونههای جانوری مختلف
در کشور را داریم؛ باید توجه داشته باشیم با
همین دانش فعلی به مرحلهای رسیدیم که
شاهد زادآوری سه توله یوز باشیم اما مث ً
ال در
مورد نگهداری آنها و اینکه چرا دو تولهیوز

شماره ۹۸۱۶

◾

◾رئیس جمهور تکلیف رتبهبندی را مشخص کند
بــه گ ــزارش ایسنا ،علی بابایی کارنامی؛
نماینده مردم ساری گفت :طرح رتبهبندی
مــعــلــمــان مــصــوبــه ق ــان ــون ــی اس ـ ــت ،امــا
اظهارنظرهای متفاوتی از اجرای آن شنیده میشود.
رئیس جمهور یک بــار بــرای همیشه ایــن موضوع را
تعیین تکلیف و رئیس دستگاه قانونگذاری نیز آن را
پیگیری کند.

تلف شدند باید متخصصان حوزه دامپزشکی
اظهارنظر کنند تا در آینده بتوانیم شاهد
بهرهبرداری بیشتر و اصولیتر به نفع محیط
زیست کشورمان باشیم .این در حالی است که
زیستگاهها در سالهای اخیر بسیار آسیبپذیر

برای بقای گونههای در معرض انقراض چه کردهایم؟

حفظ گونههای جانوری
در بند نگرش غلط مدیریتی

ماهی قرمزیکگونه غیربومیاست کهطیسالهای
اخیر وارد برکهها ،جویبارها و سدهای ما شده که
با اکولوژی مناطق کشور سازگار نیست و گونههای
آبــزی و حتی کنار آبــزی بومی مناطق را تحت تأثیر
قرار داده و موجب حذف گونههای بومی شده است،
اضافهمیکند:همچنینالکپشتگوشتقرمزنیز
به عنوان یکی دیگر از گونههای مهاجم است که طی
سالهای گذشته به صورت قاچاق وارد زیستگاههای
طبیعی شــده و گونههای طبیعی ما را از بین برده
است.اگرازایناتفاقاتپیشگیرینشودبهطورحتم

در سالهای آینده شاهد پیامدهای منفی بیشتر این
گونهها در اکوسیستم و زیستگاههای طبیعی کشور
خواهیم بود.
بهترین راهکار برای حفظ گونههای جانوری حفظ
زیستگاههای طبیعی آنهاست که این مهم تنها
از طریق پیشگیری از تخریب و تغییر کاربریهای
غیرضروری محقق میشود چرا که شکار غیرمجاز
درصــد خیلی پایینی از حذف گونههای جانوری را
شامل میشود و بیشترین سهم را تغییر زیستگاه و
تخریب آن رقم زده است.

◾

◾استعفای سردفتران ازدواج
علی مظفری ،رئــیــس کــانــون سردفتران
ازدواج و طالق در گفتوگو با ایسنا اظهار
ک ــرد :دفــاتــر ازدواج بــه دلــیــل مشکالت
اقتصادی در حال استعفا هستند .در چهار سال اخیر
تقریبا ًهر ماه سه سردفتر ازدواج استعفا کردهاند و در
 ۴۵ماه گذشته مجموع استعفای سردفتران ازدواج به
 ۱۱۵نفر رسیده است.

شده و از استانداردهای الزم برخوردار نیست
و این مهم کار جهادی را میطلبد تا بتوانیم
استانداردهایی را برای زیستگاهها فراهم کنیم
تا از ظرفیتهای الزم برای حفظ گونههای
جانوری برخوردار باشند.

وی ادام ــه مـیدهــد :میتوانیم بــا استفاده بهینه
از مــراتــع ،شرایطی را فــراهــم کنیم تــا از ورود دام
مــازاد به زیستگاهها پیشگیری شود؛ زیرا برخی از
زیستگاهها به دلیل فعالیتهای صنعتی و معدنی
بسیار آسیبپذیر هستند و باید بکوشیم با پایداری
مناطق ،شرایطی را فراهم آوریــم که تنوع زیستی و
گونههای جانوری بتوانند خود را با شرایط وفق دهند
و حفظ شوند.

◾

◾نبود امکانات الزم بــرای پایش دقیق گونههای
جانوری

◾

◾خودخواهی ما انسانها
مدثر تیموری؛ کارشناس محیط زیست در پاسخ
به این پرسش به ما میگوید :تخریب زیستگاهها،
تغییر کاربری اراضــی ،برداشت بیرویه و غیرمجاز
انــواع گونههای گیاهی و جــانــوری ،خودخواهی ما
انسانها و تجارت غیرقانونی گونههای جانوری ،ورود
گونههایبیگانهومهاجمبهزیستگاههایطبیعیکه
موجب حذف گونههای طبیعی شده ،آلودگیهای
محیط زیست و تغییرات اقلیمی مواردی است که
حیاتوحش کشورمان را تهدید میکند و موجب
شده برخی از گونههای جانوری در مرحله انقراض
قرار گیرند.
مدیر پارک ملی تندوره با اشاره به اینکه برای مثال
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کاوه حب علی؛ دیگر کارشناس محیط زیست نیز
در پاسخ به این پرسش که چه بالیی بر سر گونههای
جانوری آمــده که درحــال انقراض هستند ،به ما
میگوید :عالوه بر تخریب زیستگاههای طبیعی
جانوری و کمبود تجهیزات بــرای نگهداری از این
گونههای جانوری؛ ما در مورد رفتار جانوری برخی
از گونهها اطالعات کافی نداریم .مثال ًدر مورد اینکه
انواع مختلف گربهسانان چه تفاوتهایی با یکدیگر
در نــوع رفتار دارنــد باید آگاهی داشته باشیم تا
بتوانیم از آنها حفاظت کنیم .در واقع باید بدانیم
هر یک از آنها چه خوراکی را دوست دارند و یا چه
زیستگاهی در چه ارتفاعی را ترجیح میدهند .به
عنوان نمونه ما از یوزپلنگ در عرصههای مختلف
حفاظت میکنیم ،ا مــا در برخی مــوا قــع متوجه
نمیشویم این جانور کجا میرود و پس از دو سال
دوباره به همان زیستگاهی که او را پایش میکردیم
با توله برمیگردد و نمیدانیم ایــن جانور در چه
محیط امنی بوده که دوام آورده و صاحب توله شده
است ،در حالی که اگر ابزار پایش دقیق و بهروز دنیا
را داشته باشیم میتوانیم اطالعات بیشتری در
خصوص این گونه جانوری و ویژگیهای زیستیاش
بدست آوریم تا بتوانیم متناسب به خاستگاهی

که دارد از او حفاظت کنیم .همچنین پلنگ به
عنوان یکی دیگر از گربهسانان جدایی مکانی و
زمانی مختلفی دارد و جدایی مکانی این جانور به
قدری تخصص یافته است که در ارتفاعات مختلف
ممکن است قلمروهای متفاوتی داشته باشد ،اما
متأسفانه ما به دلیل نبود تجهیزات مدرن از یک
جایی به بعد را حفاظت میکنیم که تأثیری در بقای
نسل این جانور ندارد.

◾

◾ضرورت تغییر نگرش مدیریتی

ویتغییردیدگاهمدیریتیمحیطزیسترامهمترین
راهکار حفاظت از محیط زیست و گونههای جانوری
عنوان میکند و میگوید :مدیران ما باید با استفاده
از ابزار و فناوریهای روز دنیا و با بهکارگیری مناسب
نیروی انسانی مورد نیاز در عرصههای مختلف از
این مناطق و گونههای جانوری و گیاهی مختلفی که
در آن عرصهها زیست میکنند حفاظت نمایند
و کارشناسان با استفاده از ابــزار پراکنش ،رجحان
غذایی و رقابتهای درونگونهای و بینگونهای این
جانوران را پایش کنند و براساس نتایج این پایشها
مناطق مدیریت شوند مثال ًکــدام منطقه به چه
تعدادمحیطباننیازمنداست،کداممنطقهنیازمند
تجهیزات و کدام منطقه نیازمند اعمال قانون برای
پیشگیری از تخلف است.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر ابزار الزم برای پایش
ونگهداریگونههایجانوریدرمناطقمختلفکشور
را نداریم تأکید میکند :تا نگرش مدیریتی در عرصه
محیط زیست تغییر نکند نمیتوانیم راهکاری برای
حفظ و نگهداری گونههای جانوری ارائه کنیم چرا که
در بسیاری از مناطق نیروی انسانی الزم و ابزار مورد
نیاز برای پایش و نگهداری گونههای جانوری موجود
است اما به دالیل نامعلوم اجازه برای بهکارگیری و
استفاده از آنها داده نمیشود.

