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ســگ های ولگرد، معضلی اســت 
که مدت هاســت دامن شــهرداری و 
محیط زیست را گرفته و اکنون به جنگی 
میان دوســتداران حیوانات، حافظان 
محیط زیســت و مردم تبدیل  شــده 
است. تعداد این حیوانات که به وفاداری 
و محبت شــهره اند در چند سال اخیر 
آن قدر زیاد شده که دیگر تهدیدی جدی 
برای محیط زیســت و در موارد زیادی 

زندگی انسان ها به حساب می آیند. 
 غذا رسانی عامل اصلی 

افزایش جمعیت سگ های ولگرد
این روز ها در اکثــر جاده های ایران 
بــا جمعیت زیــاد ســگ های ولگرد 
مواجهیم. جاده های شمالی تهران مانند 
تلو، حصارک و جاده لشکرک هم پر از 
سگ های ولگرد است. آن ها حاال آن قدر 
زیاد هستند که نمی شــود ندیدشان. 
البد از خود می پرسید خب چه اشکالی 
دارد که این حیوانات همه جا باشند یا 
غذارسانی به موجودات زبان بسته ای که 
آفریده خدا هستند کار خوب و نیکویی 
است، پس چرا این همه مخالفت وجود 
دارد؟  واقعیت این است که غذارسانی 
بــه حیوانات ولگرد خصوصاً ســگ ها 
چندان موردقبول فعاالن محیط زیست 
نیست. غذا دادن و سپس پشت کردن به 
حیوان و رفتن نه تنها کمکی به سگ ها 
نمی کند بلکه با ایــن کار فالکت یک 
حیوان را ضربدر تعــداد توله های آن  
می کند و تعداد سگ هایی را که بی غذا 
و بی پناهگاه خواهند ماند، تصاعدی باال 
می برد. متأسفانه ما در ایران با جمعیت 
میلیونی سگ های ولگرد طرف هستیم.

 در همین رابطه، روز گذشــته یک 
کارشناس محیط زیست با بیان اینکه 
تعداد سگ های ولگرد از مرز ۲میلیون 
گذشته اســت، گفت: ادعای حامیان 
غذارسانی به ســگ ها مبنی بر اینکه 
دام پــروری و مصرف زیاد گوشــت به 
همراه مدیریت نادرســت پسماندها 
سبب افزایش جمعیت سگ های ولگرد 
شده، نادرست است و غذا رسانی عامل 

اصلی است.
آن طور که مصطفی نــادری گفته 
درســت اســت که اوضاع مدیریت و 
تفکیک پســماند در کشــور ما ضعف 
زیادی دارد اما واضح است که این مورد 
نسبت به دهه های ۷۰ و ۸۰ پیشرفت 
داشته است؛ اما باوجوداین پیشرفت ها 
در موضوع کنترل پســماند نسبت به 
دهه های گذشــته، تعداد ســگ های 
ولگرد در کشــور در حال افزایش است 
که این موضوع نشان می دهد مسئله نوع 
مدیریت پسماند در کشورمان نمی تواند 
عامل افزایش جمعیت سگ های ولگرد 
باشد. این کارشــناس محیط زیست با 

تأکید بر اینکه غذارسانی به سگ های 
ولگرد باید ممنوع شود، خاطرنشان کرد: 
امروزه به دنبال افزایش این غذارسانی ها 
شاهدیم که سواحل، تاالب ها، جنگل، 
بیابان، رودخانه، جــاده و هرکجا را که 
مشــاهده می کنیم مملــو از گله های 
سگ هایی شده است که نه جامعه و نه 
حیات وحش مظلوم از دست آن ها در 
امان نیستند و ساالنه هزینه های مادی 
و معنوی هنگفتی را بر کشور تحمیل 

می کنند.
 سگ های ولگرد 
دشمن اکوسیستم

اما چرا باال رفتن جمعیت ســگ ها 
تا ایــن انــدازه بــرای کارشناســان 
محیط زیست دغدغه است؟ سگ های 
ولگرد به عنوان گونــه جانوری مهاجم 
برای زیستگاه های طبیعی محسوب و 
موجب رقابت با گونه های بومی، انتقال 
بیماری و تخریب اکوسیستم می شوند. 
با توجه به گزارش های فراوان مستند 
در ســازمان حفاظت محیط زیست، 
ســگ های بدون صاحب و رهاشــده 
در طبیعت منجر به حملــه گروهی و 
شکار گونه های حیات وحش کم توان 
ازجمله بره های قوچ، میش، آهو و جبیر 
و همچنین بزغاله های کل و بز و برخی 
از گونه های بزرگ جثــه ازجمله مرال 

می شوند.
گزارش هــای متعــددی از حمله 
گروهی و کشــتن گونه های شاخص 
گربه سانان ازجمله یوز، پلنگ، کاراکال، 
ســیاه گوش، گربه پاالس، گربه شنی، 
گربه جنگلی و گربه وحشــی و ســایر 
گونه ها توسط حمالت گونه های مهاجم 

در محیط زیست کشور وجود دارد.
از ســوی دیگــر کارشناســان 
محیط زیســت می گویند »اختالالت 

ژنتیکی« با سگ سانان حیات وحش از 
مهم ترین آسیب های سگ های ولگرد 
و بدون صاحب در طبیعت است و  این 
اختالالت ژنتیکــی می تواند منجر به 
تهدید خلوص ژنتیکی گرگ خاکستری 
و شغال طالیی شده و از طرفی به هیبرید 
خطرناک گرگاس شــود که برخالف 
خصوصیــات رفتــاری حیات وحش، 
انسان گریز نیستند و با نزدیکی به جوامع 
 انسانی منجر به آسیب و حتی مرگ ومیر 

کودکان می شوند.
 هاری و مرگ 

حاصل دلسوزی های بی منطق
معضل افزایش سگ های ولگرد تنها 
به نابودی اکوسیســتم و اختالل های 
ژنتیکی خالصه نمی شود. حضور این 
حیوانات در شــهرها و روستاها باعث 
تهدیدهای جانی زیادی هم شده است. 
عالوه بر گازگرفتگــی و مرگ هایی که 
براثر درگیری و حمله سگ ها به ساکنان 
مناطق مختلف صورت گرفته، افزایش 
جمعیت این حیوانات با غذارسانی، عدم 
جمع آوری و کنتــرل جمعیت، باعث 
افزایش بیماری هایی که چرخه انتقال 
آن ها بین حیات وحش و ســگ ولگرد 
مشترک است، می شود. بیماری های 
مشترک از قبیل هاری، سالک، کیست 
هیداتیک و انــواع بیماری های عفونی 
و انگلی در جامعه از دالیــل باال رفتن 
جمعیت سگ هاســت.  این در حالی 
است که در اغلب کشورهای پیشرفته 
جهان نســبت به کنترل جمعیت این 
حیوانات آسیب رسان تمهیدات ویژه ای 
اتخاذشده و در برخی کشورهای اروپایی 
نظیر هلند و آلمان جمعیت آن ها به صفر 

رسیده است.
هــاری ازجملــه خطرناک ترین 
بیماری های عفونی است که متأسفانه 

۱۰۰ درصد مــوارد ابتال، جان خود را از 
دســت می دهند و تنها راه مقابله با آن 

پیشگیری از مواجهه و ابتال است.
 احساس مسئولیت نابجا 
و موج سواری بر عواطف

همان طور که در ابتدای گزارش هم 
گفته شد، غذارســانی های غیراصولی 
با ژست های روشــنفکرانه گروهی که 
به خیال خود حامی حیوانات اند باعث 
می شود تا حیوانات در حاشیه امن قرار 

گیرند و زادوولد کنند. 
بر اساس آنچه کارشناسان می گویند 
حیوانات غریــزه ای دارنــد که وقتی 
احســاس امنیت کنند و غذایشان هم 
فراهم باشد بیشتر تولیدمثل می کنند 
حال اگــر یکــی از این موارد نباشــد 
خودبه خود حیوان تولیدمثل نمی کند؛ 
ســگ ها هم همین طور هستند وقتی 
غذا و امنیتشان تأمین باشد به راحتی 
تولیدمثل می کنند و این باعث ازدیاد 
جمعیتشان می شود. زمانی که عده ای با 
احساس مسئولیت نابجا به این حیوانات 
دستی غذا می دهند حاشیه امنی برای 
این حیوانات ایجاد می شــود و درواقع 
کمک می کنند حیوانات آواره شهر ها، 
تعدادشان زیاد شود، و کمک می کنند 
با جمع شدنشــان، بیماری ها را انتقال 
بدهند؛ که به معضل تبدیل می شوند و 

این فرایند هرسال تکرار می شود.
به گفته فربد خاکپور، دامپزشــک 
ی  ر ها کشــو ر  د ت وحــش  حیا
درحال توســعه معضل ســگ ولگرد 
معضلی مشخص است و به عنوان یک 
اولویــت در شهرنشــینی موردتوجه 
قرارگرفته است. در کشور های پیشرفته 
هیچ حیوان اهلی نبایــد زندگی آزاد 
داشــته باشــد و زندگی آزاد مختص 

حیوانات حیات وحش است.
 او با اشاره به مقابله سیستماتیک با 
این معضل در کشور های مختلف بیان 
کرد: در ایالت متحده تله های سیانوری 
برای این ســگ ها در نظــر می گیرند، 
یعنی سگ در لحظه گرفتن غذا، سیانور 
به دهانش اسپری می شود یا از شلیک 
مرگبار مســتقیم با کالیبر مناســب 
استفاده می کنند که حیوان زجرکش 
نشود. در اســترالیا از طعمه سمی که از 
گیاهان بومی گرفته می شود و روی همه 
پستانداران تأثیر ندارد استفاده می کنند.
اما این ها آخرین راه حل برای برخورد 
با این »معضل« است. کار های تأثیرگذار 
بیشتری وجود دارد که می تواند از ازدیاد 
این حیوان در طبیعت جلوگیری کرد. 
غذا رساندن به حیوانات در کشور هایی 
مانند امریکا و اســترالیا جرم اســت، 
اما در ایران جرم انگاری نشــده است. 
درواقع به حیوانات وحشی و اهلی نباید 
غذارسانی بشــود چون اگر اهلی است 
باید جمعیتش متعادل باشد، وحشی 
هم باید خودش غــذا پیدا کند. درواقع 
تنها به حیوانات اهلــی که مالک دارند 

غذارسانی می شود.

مسئولین در جهت کنترل 
جمعیت سگ ها چه کردند؟

با تمام این اوصاف اما زیادشــدن 
جمعیت ســگ ها را نمی تــوان تنها 
گردن افرادی که غذارسانی می کنند 
انداخت. ســگ های ولگرد در ایران 
چهار متولــی دارد؛ وزارت کشــور، 
ســازمان دامپزشــکی، حفاظــت 
محیط زیست و وزارت بهداشت. این 
چهار متولی هیچ کــدام وظیفه خود 
را درســت انجام نمی دهند. اگر یکی 
از آن ها بــرای کنترل ایــن وضعیت 
فشار می آورد شــاید باقی سازمان ها 
هــم آگاهانه تر برخــورد می کردند. 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
مســئول حفاظت از حیاط وحش و 
مناطق چهارگانه اســت، امــا در این 
رابطه مماشات می کند، چون ارگان 

قدرتمندی نیست.
همان طوری که زباله در شهر های 
بزرگ در اختیار یکسری افراد خاص 
است و کسی نمی تواند به این مسئله 
ورود کند، جمع آوری سگ های ولگرد 

هم از همان جنس است.
این مسئله باید کاماًل علمی بررسی 
شود. ما از موجود زنده و شرایط زیستی 
حــرف می زنیم که بــرای هر منطقه 
متفاوت اســت. باید شرایط را کنترل 
کرد تا چرخه بیهــوده تولیدمثل باال 
متوقف شود. دســتگاه های نظارتی 
باید وارد شوند و ببیند بودجه کنترل 
سگ های ولگرد کجا هزینه شده؟ چرا 
هیچ وقت جمعیت حیوانات شــهری 
به تعادل نرسیده اســت؟ چرا روش 
درســت را پیدا نکرده اند؟ مسئوالن 
باید بدانند سگ کشی جواب نمی دهد. 
باید تصمیمات بر اساس پژوهش باشد 
و اراده ای جدی بــرای این کار وجود 
داشته باشد. آن ها آسیب می رسانند، 
آن ها گاهی ترسناک می شوند، آن ها 
در طبیعت گونه ای مهاجم به شــمار 
می آینــد، اما مقصر نیســتند. اینکه 
امروز این حیوانات بی شمار شده اند و 
گاهی با اسید و گاهی با گلوله می میرند 
از بی تدبیری مســئوالن و دلسوزی 
بی فکر و منطق عده ای حامی به ظاهر 

روشنفکر است. 

افزایش جمعیت سگ های ولگرد، تهدید اکوسیستم و جان انسان هاست؛

ژست های حمایتی و بی تدبیری های دردسرساز 

گفتوگو

نماینده کرمانشاه در شــورای عالی استان ها 
اعالم کرد: بیش از 5۰ درصد کولبران دارای مدارک 
لیسانس و فوق لیسانس هســتند. کولبری که 
فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون 
ال.سی.دی در مرز کشته شــد. آیا اگر این افراد 
مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند جانشان 

را به خطر بیندازند؟ 
قباد کرمپور اظهار کرد: قرار بود برای شرایط 
سخت و نابسامان کولبران در مجلس تصمیمانی 
گرفته شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ما هرروز 
شاهد اتفاقات تلخی برای این قشر زحمت کش در 
این راه پر از خطر هستیم که در مواردی منجر به 

کشته شدن آن ها می شود.
 بازارچه های مرزی جان کولبران را 

حفظ می کند
کرمپور عنــوان کرد: بــرای در امان بودن 
جان کولبران به نظرم باید مرز را کامل ببندند 

و تمام منطقه مرزی را ســیم خاردار بکشند و 
در عوض یــک بازارچه مــرزی مانند مرز قصر 
شیرین ایجاد کنند تا جوانان وقتی برای حمل 
تلویزیون یا کولری به آن ســوی مرز می روند 
کشته نشوند. تعدادی از کولبرانی که در مناطق 
 مرزی کشته شده اند به خاطر حمل تلویزیون 

بوده است.
 تأمین معیشت

 با کاشت انگور و گوجه در تایر 
نماینده کرمانشاه در شــورای عالی استان ها 
ادامه داد: بیشترین کولبری در شهرستان مرزی 
پاوه انجام می شــود آن هم به دلیل بیکاری مردم 
منطقه است. در این شهرستان مرزی هیچ گونه 
شــغل و منبع درآمدی وجود ندارد. اهالی آنجا از 
روی ناچاری در کوه ها و تپه های سخت گذر انگور 
کاشته اند. عده ای نیز روی پشت بام خانه هایشان 
در تایر تراکتور خاک ریخته و گوجه و توت فرنگی 

کاشته اند که بتوانند تا مدتی مخارج زندگی شان را 
با این کار تأمین کنند. 

او گفت: بارها از آن ها سؤال کرده ام که کاشت 
انگور در مناطق سخت گذر چقدر برایتان درآمد 
دارد که مــردم دیگر مناطق کرمانشــاه باوجود 
باغداری هم ســود چندانی عایدشان نمی شود؟ 
گفتند  سالی ۱۰ میلیون تومان، واقعاً با سالی ۱۰ 
میلیون تومان با پنج سر عائله می توان زندگی کرد؟

 10 درصد زنان پاوه، اورامان و مریوان
 کولبر هستند

نماینده کرمانشاه در شــورای عالی استان ها 
بابیان اینکه ۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان 
و مریوان کولبرند، افزود: چنــدی پیش یکی از 
مسئوالن شــهر پاوه گفت: این شغل برای بانوان 
ناپسند اســت، بله ناپسند اســت اما آیا برایشان 
اشــتغال زایی کرده اید یا ماهانه  تنها ۱۰۰  هزار 
تومان به حسابشــان واریز کرده اید تا از کولبری 

دست بکشــند. کولبران در این شرایط سخت 
اقتصادی چه کار کنند. بارها زنان کولبر مناطق 
مرزی پاوه با مــن درد دل کــرده و گفته اند اگر 
ماهی فقط ۲ میلیون تومان درآمد داشته باشند 

خوشبخت زندگی می کنند.
عضو شــورای عالی اســتان ها ادامه داد: اگر 
مسئوالن کولبری را شغل نمی دانند چرا می گویند 
این افراد بیمه شوند. بیمه کردن این افراد یعنی 
اینکه به کارشــان ادامه بدهند و نماینده پاوه در 
مجلس و امام جمعه این شهرستان بارها با بیمه 

شدن کولبران مخالفت کرده اند. زیرا با بیمه کردن 
این افراد یعنی اینکه کولبری شغل است. اگر شغل 
است پس چرا به ســمت آن ها شلیک می شود. 
همین سال گذشته چندین کولبر براثر سرما کشته 
شــدند و یک هفته طول کشید که پیکر بی جان 

آن ها را از کوه پایین آوردند.
کرمپور در پایان افزود: نباید افرادی که اسلحه 
و مشروبات الکلی از مرز وارد می کنند و قاچاق برند 
را  با کولبرانی که لوازم برقی از مرز وارد می کنند، 

اشتباه گرفت.

نماینده کرمانشاه در گفت وگو با ایلنا:

نصف کولبران، مدرک لیسانس و باالتر دارند 

کارشناس محیط زیست: 
تعداد سگ های ولگرد از 

مرز ۲میلیون گذشته است 
و ادعای حامیان غذارسانی 

به سگ ها مبنی بر اینکه 
دام پروری و مصرف زیاد 

گوشت به همراه مدیریت 
نادرست پسماندها سبب 

افزایش جمعیت سگ های 
ولگرد شده، نادرست است 

و غذارسانی عامل اصلی 
است

زیادشدن جمعیت سگ ها 
را نمی توان تنها گردن 
افرادی که غذارسانی 

می کنند انداخت. سگ های 
ولگرد در ایران چهار 

متولی دارد؛ وزارت کشور، 
سازمان دامپزشکی، 

حفاظت محیط زیست و 
وزارت بهداشت که این 
چهار متولی هیچ کدام 

وظیفه خود را درست انجام 
نمی دهند

 شماره  1068 /   شنبه 24   اردیبهشت   1401  /    12 شوال 1443  /  12 مه   2022

ریحانه جوالیی

 ادامه اعتراضات معلمان 
در شهرهای مختلف کشور

روز پنجشــنبه، 
شــماری از معلمان 
بــه دعوت شــورای 
هماهنگی تشکل های 
صنفــی فرهنگیان 
ایران، در شــهرهای گوناگون کشــور دســت به 
گردهمایی های اعتراضی زدند. معلمان ازجمله در 
تهران، آمل، اردبیل، مریوان، سقز، سنندج بیجار، 
خراسان شمالی، قزوین، شیراز، کرج و رشت تجمع 
کردند.شورای هماهنگی در بیانیه خود خواستار 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری، تمکین 
مسئوالن نظام به قانون اساسی و اجرای اصول ۲۶ 
،۲۷ ، ۳۰ و فصل سوم قانون اساسی که در آن حقوق 
ملت به رســمیت شناخته شــده، اجرای درست 
رتبه بندی و همسان ســازی حقوق بازنشستگان  
و همچنین آزادی معلمــان زندانی و پایان دادن به 

برخوردهای توأم با خشونت با فرهنگیان، شده اند.
    

 ادامه روند کاهشی کرونا
 در ایران 

عضو کمیته علمی 
کشوری مقابله با کرونا 
ضمن تأکید بر اینکه 
کرونــا در کشــور به 
روند کنترل کننده ای 
رسیده است،  گفت: باوجوداینکه خیلی به شرایطمان 
خوش بین و امیدوار هستم، ولی حداقل نیاز است که 
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی 
بکشــیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت 

پروتکل ها را کاهش دهیم.
به گزارش ایســنا، دکتر مجید مختاری افزود: 
آمار بستری، آی سی یو، ابتال و مرگ ومیر در شرایط 
کنترل شده اســت و درروند خوبی ازنظر بیماری 
قرار داریم. مقداری نوسان داریم، اما این نوسانات 

خطرناک و هشداردهنده نیست. 
    

 افزایش آمار سیگاری ها
 در دوران شیوع کرونا 

رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 
بهشــتی از افزایش 
مصــرف دخانیات در 
دوران شیوع بیماری 

کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا، غالمرضا حیدری گفت: قبل از 
بحران کرونا حدوداً ۱5 درصد افراد باالی ۱5 سال 
جامعه مصرف دخانیات داشــتند که این آمار در 

مردان حدود ۲5 و در زنان حدود 5 درصد بود.
او با اعــالم اینکه به نظر می رســد آمار  مصرف 
دخانیات در دوران کرونا افرایش داشته است، افزود: 
در حال حاضر  حدود ۳۰ درصد مردان و ۱۰ درصد 

زنان مصرف سیگار دارند.
    

افزایش شیوع سردردهای 
استرسی در بین کودکان

رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 
سردرد را اختاللی شایع 
در کودکان عنوان کرد 
و گفت:  کرونــا یکی از 
مهم ترین عوامل بروز سردردهای نگران کننده در 

این گروه سنی است.
به گزارش خبرآنالین، دکتر علیرضا زالی اظهار 
کرد: سردرد، اختاللی شــایع در گروه سنی اطفال 
است و طی ۳۰ سال اخیر انواع سردردها در کودکان 

حتی میگرنی، افزایش یافته است.
او یادآور شد: باوجود اهمیت بررسی علل سردرد 
در کودکان و مطالعات بســیاری که در این زمینه 
انجام شده است همچنان بحث تشخیص و درمان 

سردرد در کودکان موضوع چالش برانگیزی است.
    

 مرگ تلخ 3 کودک 
هنگام بازی در دریا

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان کنگان از 
غرق شدن ۳ کودک در بندر سیراف خبر داد.

به گزارش اعتمادآنالین، عبدالحسین طاهری 
گفت: ۳ کودک )دو کودک 9 ســاله و یک ۷ ساله( 
روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت در خروجی اسکله بندر 
سیراف در حال شنا و بازی کردن بودند که به دلیل 

شرایط بد جوی غرق شدند.
او افزود: دو کودک که از سوی افراد بومی با حال 
وخیم پیداشده بودند به درمانگاه شهر سیراف منتقل 
می شوند، که عملیات احیا مؤثر واقع نشده و جان 
خود را از دست می دهند. جسد سومین کودک هم 

در خروجی اسکله بندر سیراف پیدا شد.

ازگوشهوکنار


