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 ثبت ازدواج ۹ هزار دختر
 ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان

مرکــز آمــار ایران 
در گزارشــی که درباره 
»وضعیت اجتماعی و 
فرهنگی ایران تابستان 
١٣٩٩« منتشــر کرد، 

گزارش داد که در تابستان ســال ٩٩، در مجموع 
ازدواج ٩ هزار و ۵۸ دختر ١۰ تا ١۴ ساله ثبت شده 
است. بر اســاس گزارش مذکور، در همین مدت، 
١۸۸ طالق مربوط به دختران ١۰ تا ١۴ سال ثبت 

شده است.
    

 خودکشی یک کودک کار 
در ماهشهر

محمــد کــودک 
کار ١۴ ســاله ای که در 
منطقه ای  فقیرنشین در 
بافت قدیمی ماهشهر 
مرکزی همــراه پدر و 

مادر پیر خود زندگی می کرد خود را به دار آویخت. 
یکی از دوســتان محمد به عصرجنوب گفت که 
محمد به دلیل مشــکالت مالی و نان آور خانواده 
بودن، ســال گذشــته ناچار به ترک تحصیل شد. 
محمد به شغل دستفروشی  مشغول بوده و این اواخر 
با سه چرخه ای  که از سوی بستگانش در اختیار او 
گذاشته شده بود، به شغل  فروش  آب  تصفیه شده 
روی آورده بود که با شیوع بیماری کرونا دیگر کسی 
حاضر به خرید آب از این کودک دست فروش  نبود. 
او در سال های گذشته در کنار  شغل دستفروشی ، 
برای تامین هزینه های تحصیل به توپ جمع   کنی 
در زمین فوتبال ماهشهر مشغول بوده است. برخی 
از ورزشکاران به عصرجنوب گفتند در سال هایی که 
محمد درس می خواند، چندین بار از آنها درخواست 
۵ هزارتومان پــول می کرده تا بتواند بــرای ادامه 

تحصیل خود دفتر و خودکار تهیه  کند .
    

 افزایش ۴2 درصدی 
سوانح کوهستانی

رئیس کمیته امداد 
و نجــات فدراســیون 
کوهنوردی از افزایش 
۴2 درصدی ســوانح 
کوهســتان نسبت به 

سال گذشته خبر داد و دلیل آن را صعود از مسیرهای 
انحرافی و غیرآشنا دانست. حمید مساعدیان به برنا 
گفت: این روزها ممنوعیت کشــوری برای صعود 
به مناطق کوهســتانی وجود ندارد و اختیار ایجاد 
ممنوعیت صعود به استان ها واگذار شده است و در 
همین راستا صعود به مناطق کوهستانی صرفا در 

استان همدان ممنوع است.
    

مساعدت مرزبانان ناجا برای درمان 
دختربچه ۲ ساله افغانستانی

فرمانده هنگ مرزی تایباد از مساعدت مرزبانان 
این فرماندهی با خانواده یک دختر بچه 2 ســاله 
افغانستانی برای ورود به کشــور و درمان وی خبر 
داد. ســرهنگ محمد چراغ گفت: خانــواده فریبا 
دختر بچه ای 2 ساله ساکن یکی از روستاهای مرزی 
کشور افغانستان که به علت جراحات شدید وارده به 
دخترشان در اثر حادثه به نوار مرزی مراجعه کرده 
بودند با همکاری مرزبانان نیروی انتظامی وارد خاک 

ایران شدند.
    

هشدار؛ سونامی اختالالت روانی 
ناشی از کرونا 

محمــد حاتمــی، 
رئیس ســازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره 
کشور گفت: پیش بینی 
ما این اســت کــه اگر 

یکسال دیگر کرونا ســیر نزولی پیدا کند یعنی به 
دوران پساکرونا برسیم، سونامی اختالالت روانی 
راه می افتد و پیرو آن اختالفــات درون خانوادگی 

افزایش پیدا می کند.
    

امکان اجرای قانون هوای پاک 
را نداریم

عیســی کالنتری، 
رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: 
کشــوری مثــل ایران 
درآمدهــای ملی اش 

طوری نیســت که بتواند قانون هوای پاک را اجرا 
کند. او همچنین گفت: البته ما گزارش های نظارتی 
خود را خواهیم داشت اما فناوری های رایج کشور 

پاسخگوی استانداردهای برتر جهان نیست.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

از عکس هــای لوکــس و فانتزی 
گونه های حیات وحش در آغوش برخی 
از سلبریتی ها در اینستاگرام که بگذریم 
باید گفت این روزها حال حیات وحش 
ایران خوب نیســت. هرچند به اعتقاد 
بسیاری همین عکس های لوکس هم 
گوشه ای ســت از فاجعه ای که بر سر 

حیوانات در کشور می آید.
دیــروز همزمــان با انتشــار خبر 
نامســاعد بودن حال هیرمان، شیر نر 
ایرانی باغ وحش ارم؛ ویدئویی بســیار 
عجیب و غم انگیز از این شیر آسیایی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که در 
آن قطراتی همچون اشک از صورتش 
می چکید. قطراتی که برخی از کاربران 
فضای مجــازی آن را به گریه هیرمان 
تعبیر کردند. این در حالی اســت که 
دیروز مرگ ١١7 پرنده مهاجر در تاالب 
میانکاله در بخش غربی خلیج گرگان، 
به واقع اشــک فعاالن محیط زیست و 
دوســتداران حیات وحش را درآورد 
و نگرانی ها از تکــرار تلخ فاجعه مرگ  
هزاران پرنده مهاجر در ســال گذشته 

را تشدید کرد.
اما ماجرای روزگار تلخ حیات وحش 
در ایران تنها به ایــن دو مورد اخیر که 
روز گذشته خبر آن رسانه ای شد ختم 
نمی شود؛ مرگ کویین ماده ببر سفید 
در آذرمــاه امســال در باغ وحش ارم، 
قطع شدن دست پلنگ ایرانی به دلیل 
افتادن در تله روستاییان آموزش ندیده، 

تخریب زیســتگاه گوزن زرد در حال 
انقراض برای ساخت سیل بند در دی 
ماه، مرگ کل وحشی به دلیل تعقیب 
آفرودبازان در کویر مرنجاب اصفهان 
در آبان ماه و و ده ها مــورد دیگر تنها 
گوشه ای از فجایعی است که در ماه های 
اخیر بر حیات وحش کشور رخ نشان 
داده و تکرار چندباره آنها این نگرانی را 
تشدید کرده است، که گویا عزم جدی 
برای دفاع از حیات وحش در ایران وجود 
ندارد. به طوری که حتی برخی از این 
موارد به دالیل مستقیم سوءمدیریت 
مستقیم مدیران این حوزه ها رخ داده 
است. در چنین وضعیتی است که باید 
در سال ها و شاید حتی ماه های آینده 
شــاهد از بین رفتن بسیاری از بقایای 
اندک به جا مانده گونه های حیوانی در 
ایران و همچنین تغییر مسیر پرندگان 
مهاجر به دلیل فجایعی که هر سال در 
این منطقه جانشان را تهدید می کند، 

باشیم. 
ماجرای هیرمان چیست؟

چنــدی پیش گزارش شــد حال 
هیرمان، شیر نر ایرانی که سال گذشته 
از باغ وحشی در انگلیس به باغ وحش 
ارم تهران منتقل شــد، خوب نیست. 
در تصاویری که از هیرمان منتشر شده، 
ظاهر حیوان و ترشحات بینی و دهانش 
کامال نشان می دهد که بیمار است. به 
گفته محمد کرمی، رئیس اداره نظارت 
بر امــور حیات وحش اســتان تهران، 
هنوز علت بیماری و بی حالی این شیر 
مشخص نیســت اما اقدامات درمانی 

آغاز شده است.
از قــرار معلــوم، آزمایش هــا و 
تســت های مختلفی از این شــیر نر 

گرفته شده اما هنوز مورد حائز اهمیتی 
که علت بیماری یا بی حالی آن باشــد 
مشــخص نشــده اســت. آنگونه که 
دامپزشک ارم گفته اســت، هیرمان 
دچار بی حالی و آبریزش بینی اســت 
و همچنین دچار اختالل در قســمت 

فوقانی سیستم تنفسی شده است.
هیرمان اردیبهشت ماه پارسال برای 
جفتگیری با ایلدا شیر ماده باغ وحش 
دوبلین ایرلند از باغ وحش بریســتول 
انگلســتان خریداری و وارد ایران شد. 
ورود این شــیر نر با نژاد آســیایی، با 
استقبال گســترده  مردم مواجه شد 
و امیدبخش پایان ۸۰ ســال انقراض 
»شــیر ایرانی« بود. گفته می شــود 
هیرمان هنــگام ترک انگلســتان در 
سالمت کامل بود و باغ وحش بریستول 
با انتشــار تصویرش در شــبکه های 
اجتماعی مراســم خداحافظی با این 
شــیر نر نژاد ایرانی را نیز ترتیب داد. 
پست باغ وحش بریســتول با موجی 
از احساســات مخاطبان مواجه شد و 
مردم انگلستان از مسئوالن باغ وحش 
بریستول خواستند تا وضعیت و سالمت 
هیرمان در ایران را به طور مرتب به آنها 

اطالع  و گزارش دهند.
اکنون گزارش ها حاکی از وضعیت 
نامناسب سالمتی این شیر نر ٩ ساله 
است که به دالیل نامعلومی هنگام ورود 
به ایران یک زخم نیــز روی صورتش 

دیده می شد.
برخی از کارشناسان حیات وحش 
در ایران سال هاست که به این موضوع 
اشاره دارند که نحوه نامناسب نگهداری 
حیوانات در باغ وحش های کشور یک 
موضوع بحرانی است. این در حالی است 

که هیچ نهادی خود را مسئول بررسی 
و رسیدگی آنها نمی داند. شاید شاهد 
این مدعا هم خبر مــرگ کویین ماده 
ببر سفید در باغ وحش ارم بود که هنوز 
هم دلیل متقنی برای مرگ آن از سوی 
محیط زیســت و باغ وحش ارم اعالم 

نشده است.
 تکرار تراژدی تلخ 

مرگ پرندگان مهاجر
از سوی دیگر با بروز تدریجی تلفات 
پرندگان مهاجر در تــاالب میانکاله و 
بخش غربی خلیــج گرگان، نگرانی ها 
از تکرار تلــخ مرگ ومیــر پرندگانی 
کــه هــزاران کیلومتــر راه را برای 
زمســتان گذرانی به این منطقه طی 

کرده اند، افزایش داده است.
زمستان سال قبل بیش از ۴٣ هزار 
قطعه پرنده مهاجر در خلیج گرگان و 
تاالب میانکاله تلف شدند. در آن زمان 
مرگ ومیر پرنــدگان از بخش غربی 
خلیج در محدوده اســتان مازندران 
آغاز شد و رفته رفته به سواحل گلستان 
رسید. ســازمان دامپزشــکی، علت 

مرگ ومیــر این پرنــدگان را بیماری 
بوتولیسم اعالم کرده بود.گفته می شود 
این ســم در پی کاهش ســطح آب و 
ورود فاضالب صنعتی بــه این آب ها 
تولید شده است. ســمی که مدیرکل 
دامپزشــکی گلســتان در مهرمــاه 
پیش بینی کرد با توجه کاهش سطح 
آب خلیج گرگان، امسال هم گریبان 

پرندگان مهاجر را بگیرد.
حال کــه در بهمن مــاه و دقیقا در 
زمان شــروع تلفات پرندگان در سال 
گذشــته قرار داریم، گزارش هایی از 
کشف الشه پرندگان مهاجر در تاالب 
میانکاله و بخــش غربی خلیج گرگان 
اعالم شده اســت. اداره محیط زیست 
مازندران اعــالم کــرد نیروهای این 
سازمان دیروز الشه 7۵ پرنده آبزی از 
گونه چنگر و فالمینگو را از سطح خلیج 
جمع آوری کرده اند که با احتســاب 
تلفات سه روز قبل از آن، مجموع تلفات 

به ١١7 مورد رسیده است.
بوتولیسم یک بیماری باکتریایی 
اســت که ســابقه بروز آن در آب های 
کم عمق و نســبتاً راکد در کشورهای 
دیگر دنیا نیز وجود دارد. بوتولیسم سم 
غلیظ و بسیار قوی است و بر پایانه های 
عصبی پرنده اثر می گــذارد و موجب 
فلج شدن و در نهایت مرگ آن می شود.
ایــن در حالی اســت کــه تاالب 
میانکاله و خلیج گرگان ساالنه پذیرای 
بیش از ٣۰ تــا ۴۰ گونــه از پرندگان 
مهاجر زمستان گذران و بیش از ١۰۰ 
گونــه از پرندگان بومی آبــزی و کنار 

آبزی است.
 داستان پرغصه 

گرگ های پردیسان
اما جــدای از مشــکالت تخریب 
زیست گاه های حیات وحش، به دالیل 
طبیعی و غیرطبیعی مثــل افزایش 
جمعیت انسانی و تصرف اراضی طبیعی 
و ساخت و ســازهای غیرمجاز، شاهد 
مدیریت کارآمد بــرای حفظ همین 
گونه های اندک از سوی مدیران زیست 
محیطی کشــور هم نیســتیم. نمونه 
اخیر ماجرای هشــت قــالده گرگی 
اســت که در پارک پردیســان تهران 
نگهداری می شوند وگفته می شود تا 
چندی پیش تعدادشان ١۴ قالده بود 
که تعدادی به مراکــز دیگری منتقل 

شده اند.
کارشناســان می گویند بــا از بین 
رفتن گرگ ها جایگزین مناســبی در 
طبیعت وجود نــدارد تا نقش آنها را به 
خوبی ایفا کنــد چون گرگ ها معموال 
حیوانات بیمار را شکار می کنند و با این 
کار از اشاعه بیماری جلوگیری می کنند 
بنابراین اگر نابود شوند قطعا شاهد تلف 
شدن دســته جمعی حیواناتی مانند 

کل و بز و قــوچ و میــش در طبیعت 
خواهیم بود.

این در حالی اســت که ســازمان 
محیط زیســت برای نگهــداری و از 
بین نرفتن ایــن گونه گرگ ها به جای 
حفاظت از آنها در منطقه، آنها را به قلب 
آلودگی پایتخت یعنی پارک پردیسان 
تهران منتقل کرده است تا با هزینه ای 
کمتر آنها را که به دلیل عدم آموزش، 
از سوی افراد محلی در معرض تهدید 
و انقراض قــرار دارند،  حفظ کند. حال 
گفته می شــود، این گرگ ها که پس 
از درمان به جــای انتقــال دوباره به 
زیســتگاه خود و وارد شدن به چرخه 
طبیعی بقا، در قفسی کوچک در این 
پارک نسبتا بزرگ اسیر شده اند، دیگر 
حتی توان بازگشت به طبیعت را نیز از 

دست داده اند.
شــهاب الدین منتظمی، مدیرکل 
دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان محیط زیست در این باره به ایرنا 
می گوید: »وقتی وظیفه مرکزی تیمار 
و درمان حیوانات است باید به محض 
اینکه کار تیمار روی حیوانی تمام شد 
به فکر این باشد که حیوان از آن مرکز 
خارج شود و اکنون حضور این هشت 
قالده گرگ در وسط پارک پردیسان 
برای ما معضلی است، واقعیت این است 
که تاکنون چندین مرکز را پیشــنهاد 
دادیم که بــه آنجا منتقل شــوند، اما 
ظرفیت آنها هم تکمیل است و امکان 

نگهداری حیوان مازاد را ندارند«.
به نظر می رسد سوء مدیریت، تخریب 
زیستگاه و شکار و صید بی رویه چنان 
بالیی بر سر زیستگاه ها و حیات وحش 
کشــورمان آورده که اگر دیر بجنبیم 
شــاید دیگــر حتــی در پارک های 
ملی مان هم تا چند سال دیگر نتوانیم 
جنبنده ای جز انسان ببینیم و متاسفانه 
انقراض با همه تلخی هایــی که دارد، 
واقعیتی است که ســایه شوم آن بیش 
 از پیش بر سر حیات وحش کشورمان 

احساس می شود.

حیات وحش ایران نه حال خوشی دارد، نه متولی دلسوز و نه زبان اعتراض

اشک هیرمان و تکرار مرگ مهاجران میانکاله

گزارش

علی رغم هشــدارها در خصوص ســطح پایین کیفیت 
آموزشی و وضعیت علمی دبستان ها، نتایج آزمون تیمز 2۰١٩ 
نشــان می دهد ایران نه تنها به سطح متوســط بین المللی 
نرسیده اســت بلکه وضع علمی دبســتان های کشور جزو 
ضعیف ترین ها در منطقه اســت! بر اساس نتایج این آزمون، 
ایران با نمره کل ۴۴٣ در میان ۵۸ کشــور شرکت کننده در 
جایگاه ۵۰، و در میان ١2 همســایه حاضــر در آزمون تیمز 
2۰١٩ پایه چهارم، در جایگاه نهم آموزش و یادگیری ریاضی 

و هشتم آزمون علوم قرار گرفته است!
به گزارش تسنیم، آزمون تیمز )TIMSS( با هدف تهیه 
اطالعات مقایســه ای برای ارزیابی عملکرد و سیاست های 
کشورهای شرکت کننده در زمینه پیشــرفت در آموزش و 
یادگیری ریاضیات و علوم در پایه های چهارم و هشــتم هر 
چهار سال یکبار اجرا می شود. پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش متولی برگزاری این آزمون در ایران است. در آزمون 
پایه چهارم ســال 2۰١٩، ۵۸ کشــور در مجموع ٣٣۰ هزار 
دانش آموز و 22 هزار معلم از ١١ هزار مدرسه به همراه ٣١۰ 
هزار نفر از والدین دانش آموزان شــرکت و به پرسشنامه ها 

پاسخ دادند.

در حالی که براســاس این ازمون، پنج کشــور آسیایی 
ســنگاپور )62۵(، هنگ کنگ )6۰2(، کره جنوبی )6۰۰(، 
تایوان )۵٩٩( و ژاپن )۵٩٣(  جایگاه های نخست در آموزش و 
یادگیری ریاضیات در پایه چهارم را به خود اختصاص دادند، 
ایران با نمره کل ۴۴٣ میان ۵۸ کشــور شــرکت کننده در 
جایگاه ۵۰ و میان ١2 همسایه حاضر در آزمون تیمز 2۰١٩ 
پایه چهارم، در جایگاه نهم آمــوزش و یادگیری ریاضی قرار 

گرفته است!
بین همسایگان، کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان و 
قزاقســتان در آموزش و یادگیری ریاضیات وضعیت بهتری 
نسبت به سایرین دارند؛ نتایج نشان می دهند وضعیت کشور 
طی 2۴ سال گذشته )از سال ١٩٩۵ تا 2۰١٩( در آموزش و 
یادگیری ریاضیات دبستان پیشرفت چندانی نداشته و نتایج 
ارزیابی ها همواره کمتر از حد میانی این آزمون )نمره ۵۰۰( 

بوده است.
ارزیابــی ســال 2۰١٩ نشــان می دهد کــه 6١ درصد 
دانش آموزان ایرانی پایه چهارم نتوانســته اند به نقطه معیار 
بین  المللی متوســط )نمره ۴7۵( برسند! این در حالی است 
که عملکرد پسران دبســتانی در ریاضیات با میانگین نمره 

۴۴7، با اندکی تفاوت بهتر از دختران دبســتانی با میانگین 
نمره ۴٣٩ بوده است.

 ایران و ایستادن در جایگاهی که امیدوارکننده نیست
از سوی دیگر در حالی که پنج کشور سنگاپور )۵٩۵(، کره 
جنوبی )۵۸۸(، روسیه )۵67(، ژاپن )۵62( و تایوان )۵۵۸( 
جایگاه های نخست آموزش و یادگیری علوم در پایه چهارم 
در آزمون تیمز 2۰١٩ را کسب کرده اند؛ ایران با نمره کل ۴۴١ 
میان ۵۸ کشور شــرکت کننده جایگاه ۴۸ و میان ١2 کشور 
همسایه حاضر در آزمون تیمز 2۰١٩ جایگاه هشتم آموزش 

و یادگیری علوم را کسب کرده است!
بین همسایگان، کشــورهای روســیه و ترکیه وضعیت 
بهتری نسبت به سایرین داشته اند؛ مشابه وضعیت ریاضیات، 

نتایج نشان می دهد وضعیت ایران طی 2۴ سال گذشته )از 
ســال ١٩٩۵ تا 2۰١٩( در آموزش علوم دبستان پیشرفت 
چندانی نداشــته و نتایج ارزیابی ها همواره کمتر حد میانی 

)نمره ۵۰۰( بوده است. 
کاهش عالقه دبستانی ها به یادگیری ریاضیات و علوم

مقایســه نتایج آزمون تیمز 2۰١٩ با آزمون تیمز 2۰١۵ 
نشــان می دهد از میزان عالقه دانش آمــوزان به یادگیری 
ریاضیات و علوم در دبستان ها کاسته شده است؛ در گزارش 
آزمون تیمــز 2۰١٩ آمده اســت در درس ریاضی و علوم به 
ترتیب ١١ درصد و ۵ درصد دانش آموزان بی عالقگی خود را 
اظهار کرده اند که روندی افزایشــی داشته است! در مقابل از 
جمعیت افراد خیلی عالقه مند به درس ریاضی و علوم کاسته 
شده و به ترتیب ۵٩ درصد و 7۰ درصد دانش آموزان گفته اند 

به این دروس عالقه زیادی دارند. 
همچنین در آزمون تیمز 2۰١٩ مشخص شده 2۵ درصد 
دانش آموزان دسترسی کم، و ۵ درصد دسترسی زیاد به منابع 
یادگیری در خانه دارند؛ از این منظر، دانش آموزان ایرانی پایه 
چهارم در مقایسه با کشورهای همسایه حاضر در آزمون تیمز 
2۰١٩، در جایگاه یازدهم قرار دارند و پس از ایران، ترکیه با 
26 درصد و پاکستان با ٣۸ درصد بیشترین درصد دانش آموز 
با دسترســی کم به منابع یادگیری در خانه را دارند؛ تعداد 
کتاب، داشتن اینترنت و اتاق شخصی، تحصیالت والدین و 
وضعیت اشتغال والدین معیارهای بررسی دسترسی به منابع 

یادگیری در خانه بوده اند.

افزایش نگرانی ها از کاهش کیفیت  آموزشی دبستان ها

ایران جزو ضعیف ترین های علوم پایه است

زمستان سال قبل بیش 
از ۴۳ هزار قطعه پرنده 

مهاجر در خلیج گرگان و 
تاالب میانکاله تلف شدند. 

داستانی که امسال هم 
تکرار آن محتمل  است؛ 

چنانچه طی سه روز گذشته 
الشه ۱۱7 پرنده آبزی از 
گونه چنگر و فالمینگو 

در تاالب میانکاله و بخش 
غربی خلیج گرگان 
مشاهده شده است

دیروز همزمان با انتشار 
خبر نامساعد بودن حال 

هیرمان، شیر نر ایرانی 
باغ وحش ارم، ویدئویی 

بسیار عجیب و غم انگیز از 
این شیر آسیایی که در آن 
قطراتی همچون اشک از 

صورتش می چکید، منتشر 
شد که برخی آن را به گریه 

هیرمان تعبیر کردند
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