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محيطزيست

دانشگاه
مشخص كنند .اينجا بود كه يكي از دانشجويان خواستار
تشكيل شوراي صنفي در دانشگاه شد تا بتوانند بر كل
مسائل مرتبط با دانشجويان نظارت داشته باشند.

بالتكليفي در حوزه
ثبت اختراع نرمافزارهاي كشور

سيداميرميري|ميگوينددركشورماهيچچيزعجيب
نيست .نميدانم چقدر اين جمله درست است اما يكي از
اتفاقات سيستم اداري ايران كه براي بسياري از مخترعان
و نخبگان كش��ور عجيب نيس��ت؛ بينتيجه ماندن ثبت
اختراع��ات در حوزه نرمافزار اس��ت زيرا متولي اين بخش
در كشور مشخص نيس��ت .داستان از يك ثبت اختراع در
حوزه نرمافزار ش��روع ميشود .بعد از انجام كارهاي اوليه و
ثبت اظهارنامه و اعالم كامل بودن مدارك ،نامهاي خطاب
به رياس��ت محترم امور زيرساختها و خدمات ارتباطات
و فن��اوري اطالعات با موضوع اس��تعالم از ش��وراي عالي
انفورماتيكدرسال 1396صادرميشود.
ازآنزمانتاكنوناينپروندهثبتاختراعبينتيجهماندهو
بعد از يك سال هنوز هيچ مركز يا سازماني خود را به عنوان
مسوول بررسي اختراعات در حوزه نرمافزاري اعالم نكرده
استكهبتواندتاييدياعدمتاييدايننرمافزاررابهعنوانيك
اختراع اعالم كند .اين نوآوري كه ماحصل فكر و پژوهش
عدهاي جوان براي راهاندازي يك كسب و كار جديد است
بهدليلعدمثباتمديريتوبرنامهريزيدركشوربينتيجه
ماندهوهمينجوانانبادلسردشدنازاينموضوعبهكارهاي
ديگري روي آورداند .اما مشكل كجاست؟ داستان از جايي
آغاز ميشود كه مسووليت ثبت اختراعات در حوزه  ITبر
عهده ش��وراي عالي انفورماتيك كه زير مجموعه سازمان
مديريتوبرنامهريزيكشوربود،انجامميشدچرادراينجااز
فعلبودناستفادهميكنمبهدليلاينكهاينسازمانمنحل
شدهاست.امادليلانحاللچيستبهدستورمسووالنقرار
بر اين بود كه بعد از تش��كيل شوراي عالي فضاي مجازي
تمام ش��وراهاي موازي با اين سازمان منحل شوند .اما بعد
از انحالل عمال هيچ مركزي مسووليتهاي شوراي عالي
انفورماتيكرابرعهدهنگرفتهاستوهمينموضوعموجب
شده اين شورا به فعاليتهاي خود ادامه دهد؛ با اين تفاوت
كهديگرخودرامسوولرسيدگيبهپروندههايثبتاختراع
در حوزه نرمافزاري نميداند؛ البته آن موقع هم كه شوراي
عالي انفورماتيك مسووليت داشت به دليل كند بودن اين
شورا عمال پروندههاي بسياري بدون پاسخ مانده و از تعداد
بيشماردرخواستهاتنهاتعدادمحدوديموفقبهكسب
برگهثبتاختراعميشدند.بااينحالبهقولمعروفقانون
بدبهترازبيقانونياست.بااينوجودوبعدازكشمكشهاي
فراوان و بلند ش��دن صداي اعتراض مردم ،رييسجمهور
در جلس��هاي دستور دادند كه وظايف اين ش��ورا را وزارت
ارتباطاتوفناورياطالعاتبرعهدهبگيردبااينحالبعداز
گذشتماههاازدستوررييسجمهورهنوزمعلومنيستچه
كسيمسوولرسيدگيبهحجمبااليدرخواستهايثبت
اختراع در حوزه نرمافزاري است .بايد يك نكته را يادآوري
كنم حوزه نرمافزار و آيتي با ديگر حوزهها تفاوت ماهوي
دارد.بهدليلسرعتبااليتحولدراينحوزهنميتوانبراي
يكثبتاختراعچندسالمنتظرماندتاببينيمآياقراراست
كسيبهدرخواستمخترعينرسيدگيكنديانه.بسياري
ازمسووالنمدعياينهستندكهايراندررديفكشورهاي
پيش��رفته جهان قرار دارد ،با اين توصيف اين سوال پيش
ميآيدآياكشوريپيشرفتهدرجهانميشناسيدكهبعداز
يكسال،مهمترينبخشازمردمكهنخبگانومخترعين
هستند و از قضا به پيشرفت كشور ارتباط مستقيم دارند،
سرگشتهوحيرانوبالتكليفباقيبمانند؟
حادثه

توضيح آموزش و پرورش درباره
حادثه واژگوني سرويس مدرسه

مديركل اداره اطالعرس��اني آموزش و پرورش اروميه
درباره چرايي واژگوني س��رويس مدرس��ه توضيحاتي
ارايه كرد .مهدي محمدپور ،مديركل اداره اطالعرساني
آموزش و پرورش اروميه درباره حادثه واژگوني سرويس
مدرسه دانشآموزان گفت :يك دستگاه پرايد حامل ۵
دانشآموز بوده كه از روس��تاي پيروزيان در حال رفتن
به سمت مدرسه بوده كه به علت آمدن خودرو از مقابل
از مسير اصلي خود خارج ميشود.محمدپور ادامه داد:
از اي��ن  ۵دانشآموز  3نفر مجروح ش��دند كه بالفاصله
به بيمارستان اروميه انتقال يافتند .براساس گزارشات
رس��يده وضعيتشان مطلوب اس��ت و آن دو نفر ديگر
نيز هيچ صدمهاي نديدهاند.مديركل اداره اطالعرساني
آموزش و پرورش اروميه در پاسخ به اين سوال كه با توجه
به اينكه خودرو پرايد از ليست سرويس مدارس خارج
شده چرا كماكان مدارس شما از خودرو پرايد استفاده
ميكنند؟ گفت :اينكه آيا اين شخص طرف قرارداد ما
بوده يا نه در دست بررسي است .ايلنا

جامعه

13

آنا

رييس دانشگاه آزاد در تلويزيون مدعي شد

قراربود فردايحادثهكلشركتترابريتغييركند
گروه اجتماعي
روز يكشنبه هم محوطه واحد علوم و تحقيقات دانشگاه
آزاد اسالمي ش��اهد حضور دانشجويان معترض بود5 .
روز پس از حادثه واژگوني اتوبوس حامل دانش��جويان
اين دانشگاه و كشته شدن  10سرنشين آن ،دانشجويان
دانشگاه آزاد همچنان به دنبال جواب ميگردند .رييس
دانشگاه آزاد و دادستان كل كشور و دادستان تهران هم
روز گذشته در جمع اين دانشجويان حاضر شدند.
تعداد دانش��جويان كم ش��ده .تصاويري كه از دانشگاه
آزاد ميرس��يد ،نش��ان ميداد كه ديگر از آن چند صد
نفري كه روز ش��نبه دس��ت به تجمع زده و خواس��تار
استعفاي علياكبر واليتي و پاسخگويي مسووالن شده
بودند ،خبري نيس��ت .اما حضور همان تعداد باقيمانده
از دانش��جويان هم كمك كرد تا موضوع حادثه علوم و
تحقيقات فراموش نشود .دانش��جويان حاضر عكس و
فيلمهاي خود را روانه شبكههاي اجتماعي كردند و در
اينميانشايعهايمبنيبربرخورداتومبيلحاملمهدي

طهرانچي ،رييس دانش��گاه آزاد با دو نفر از دانشجويان
هم خيلي سريع منتشر شد .شايعهاي كه البته تكذيب
آن هم به همان س��رعت از راه رس��يد اما گويا كاربران
ش��بكههاي اجتماعي آمادگي بيش��تري براي باور اين
تصادف داشتند .فيلمي كه از اين حادثه منتشر شد ،در
واقع حركت خودرويي سفيدرنگ بود كه با سرعت داشت
به سمت يكي از ساختمانهاي دانشگاه حركت ميكرد
اما يكي از دانش��جويان حاضر در تجمع به ايس��نا گفته
است كه كسي طهرانچي را در اين اتومبيل نديده است
و احتماال يكي از كارمندان بوده كه سعي داشته از ميان
دانش��جويان كه جلوي حركت خودروها را ميگرفتند،
عبور كند .ايس��نا از قول اين دانش��جو نوشته« :حاضر
نشدن مسووالن روز گذشته در جمع دانشجويان و عدم
عذرخواهي آنها ،دانش��جويان را بيش��تر عصباني كرده
اس��ت ».پس از تكذيب برخورد خودروي طهرانچي با
دانشجويان ،عكسهايي از حضور او در تجمع معترضان
منتشر شد .روز گذشته همچنين منتظري ،دادستان كل
كشور و دولتآبادي ،دادستان تهران در جمع دانشجويان

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران حاضر شدند .در فيلمي
كه از حضور منتظري در جمع دانشجويان منتشر شده
يكي از دانشجويان خطاب به او ميگويد« :در تجمع روز
شنبه يكي از مسووالن دانش��گاه آمده و به ما ميگويد
حق با مش��تري اس��ت! اتوبوسهاي قديم��ي را رنگ
زدهاند و شس��تهاند و ميگويند اتوب��وس نو خريدهايم.
شما را به خدايي كه ميپرستيد قسم بخوريد كه راست
ميگوييد ».دادستان به دانشجويان گفت كه دادستان
تهران ماموريت داده اس��ت تا مقصران شناخته شوند و
اضافه ك��رد«:آن مقداري كه در حوزه وظيفه ماس��ت،
مطمئن باش��يد در حمايت از دانشجويان جانباخته و
مصدوم ،وظيفه خود را كامل انجام ميدهيم و از ش��ما
ميخواهيم آرامش خود را حفظ كنيد و مطمئن باشيد
در حمايت از شما و ساير دانشجويان تا آخر ايستادهايم
و ماج��را را پيگيري ميكنيم .مطمئن باش��يد بر روند
كارهاي ايمنسازي كه در اينجا بايد انجام شود نظارت
خواهم كرد ،از اتوبوس تا مسير و ايمني دانشجويان ».او از
دانشجويان خواست نمايندهاي براي ارتباط با دادستاني

طهرانچي:جراتعذرخواهيدارماما...
پس از حضور مه��دي طهرانچي در جمع دانش��جويان
معترض ،ويدئويي از او منتش��ر ش��د كه ميگفت جرات
عذرخواهي دارد اما از مس��ووالن س��ابق دانش��گاه آزاد
ميخواس��ت كه پاس��خگو باش��ند« :من ج��رات دارم
عذرخواه��ي كنم ولي بايد كس��اني كه  30س��ال اينجا
جاده كش��يدند (جواب بدهند) كس��اني كه  46ميليارد
تلهكابي��ن زدند و ميخواس��تند آن را  25س��اله به يك
شركت گردشگري كه يك روزه ايجاد شده ،اجاره دهند.
صدايشانرابلندميكنندوميگوينداينتلهكابينرابراي
بچهها ساخته بوديم .ما قرار نيست به بچهها دروغ بگوييم.
بچههايماهستند،قرارنيستدروغبگوييم».
ش��ب گذش��ته مهدي طهرانچي در بخش گفتوگوي
خبري شبكه يك تلويزيون حاضر شد تا در مورد ديدارش
با دانشجويان و پيگيريهاي دانشگاه آزاد در مورد حادثه
توضيح ده��د .او در اي��ن گفتوگ��وي تلويزيوني گفت
كه پس از ديدار س��ه س��اعته در واحد علوم و تحقيقات و
آگاهي دانش��جويان از اين موضوع كه از زمان ورود دكتر
واليتي و تيم همراهش همه تالش براي ش��فافيت مالي
دانشگاه و در اولويت قرار گرفتن دانشجويان انجام شده،
فضاي خوبي بين آنها ايجاد شده است .نكته جالب توجه
در صحبتهاي طهرانچي اين بود كه مدعي ش��د تمامي
قراردادها و مناقصههاي دانشگاه از جمله سيستم ترابري
درحالبازنگريوتغييربودهاند«:درچندماهاخيرپيگيري
كرده بوديم؛ اقدامات قانوني را تا  6آذر (روز حادثه) انجام
داده بودي��م و فرداي حادثه كل ش��ركت ترابري قرار بود
جايگزين شود ».او پس از اين صحبتها سرعت رسيدگي
به اين حادثه از سوي دانش��گاه آزاد را در كشور بيسابقه
خواند« :فكر ميكنم اين رس��يدگي در تاريخ كشور عزيز
ما بيسابقه باشد و اين خاصيت دانشگاه است كه پاسخگو
اس��ت؛ يك روز پس از سانحه .ظرف 5ساعت ابعاد حادثه
را دقيق بررسي كرديم .از لحظه اول با دادستاني هماهنگ
بوديم اما اقداماتمان را محدود به دستورات قوه قضاييه
نكرديم وبا سفارش دكترواليتي قرار شدكه دقيق و سريع
پاسخگو باشيم .يك روز پس از سانحه قرارداد و كساني كه
قصوركردهبودند،بررسيشدند.ازپيمانكاريكهدرابتداي
سالانتخابشدهبودتامديرانوقتكهمالحظاتدقيقرا
درانتخابپيمانكاربايدرعايتميكردند».
او با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد در سراسر كشور 440واحد
ويكميليونو 320هزاردانشجودارد،اعالمكردكهظرف
 5روز گذشته عالوه بر اينكه تمامي بررسيها براي نصب
گاردريل و س��رعتگير در واحد عل��وم و تحقيقات انجام
شده ،گفت«:در اين  5روز بعد از حادثه همكاران ما هيچ
تعطيلي نداشتند و به فكر ايمن كردن و عدم تكرار واقعه
بودند .براي همين براي تمامي واحدهاي دانش��گاه آزاد
دستورالعملهايجديديتبيينشد».
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صدورپروانههايشكارپرندهدراستانتهراندرحاليتاپايان
دي ادامه دارد كه هنوز آمار دقيقي درباره تعداد مجوزهاي
صادره و نحوه نظارت بر اين پروانهها منتش��ر نشده است.
براس��اس اعالم س��ازمان حفاظت محيط زيست صدور
پروانههايشكارپرندهدراستانتهراناز ۱۵آبا ن ماهشروع
شده و قرار است كه تا ۱۵دي ماه براي پرندگان خشكزي
وتاپايانديماهبرايپرندگانآبزيادامهيابد.
كيومرثكالنتري،مديركلحفاظتمحيطزيستاستان
تهران درباره چرايي صدور مجوز شكار پرندهها در استان
تهران اظهار كرده بود :مجوزهاي صادر ش��ده محدوديت
زماني،مكانيوگونهايداردهمچنينبيشترينزمانمجوز
شكار پرنده در اس��تان تهران دو ماه و فقط براي روزهاي
پنجشنبه و جمعه است .او گفته بود :غريزه شكارچي بايد
ارضا شود .شكارچي طبيعتدوس��ت قانوني ،قانونها را
رعايت ميكند.محمد كرمي ،رييس اداره نظارت بر امور
توحشاستانتهراننيزدراينبارهبهايسناگفتهبود:
حيا 
آمار دقيقي از پرندگان اس��تان تهران در دسترس نيست
و با توجه به ظرفيت اين مح��دوده تمام افرادي كه مجوز
گرفتهاند ،موفق به ش��كار نميش��وند .صدور پروانههاي
شكار پرنده كه از اوايل دهه ۹۰متوقف شده بود در حالي به
صورت چراغ خاموش و بدون انتشار اطالعيه آغاز شد كه از
همانابتداباواكنشجمعيازاساتيدوكارشناسانمحيط
زيستمواجهشد.دردنياسازمانهايمتوليمحيطزيست
زماني اقدامبه صدور يا عدم صدور مجوز شكار ميكنندكه
سالها روي گونهاي خاص و در منطقهاي خاص مطالعه
و بررس��ي كنند ولي در كشور ما براي  5سال مجوز شكار
پرنده در استان تهران صادر نميكنند كه اصال مشخص
نيس��ت چرا و اين كار دليل علمي ندارد ولي بعد از 5سال
اعالمميكنندكهچونشكارچيانميخواهندشكاركنند
ومابايدعطشآنهاراكمكنيم،مجوزشكارميدهيم.اينها
صحبتهاعليرضاهاشمي،كارشناسحوزهحياتوحش
و تنوع زيستي است .او همچنين اظهار كرده بود :سازمان
حفاظت محيط زيس��ت پس از  ۱۰س��ال تالش مردمي
هنوز نتوانسته جلوي شكار ۵۰۰هزار تا يك ميليون پرنده
در محدوده «فريدونكنار» را بگيرد و آن منطقه را كنترل
كند .اكنون چه طور ميتواند 2هزار پروانه شكار را كنترل
كندواصالبراساسچهبرآورديبهايننتيجهرسيدهاندكه
بايد اين تعداد پروانه شكار صادر كنند و آيا اين تعداد پرنده
در استان تهران وجود دارد؟
اسماعيل كهرم ،كارش��ناس برجسته محيط زيست
نيز با اشاره به اينكه صدور مجوز شكار پرنده بر خالف
نظر كارشناسي سازمان دامپزشكي بوده است ،تصريح
كرده بود :سازمان حفاظت محيط زيست برخالف نظر
سازمان دامپزشكي ،جواز شكار پرنده صادر كرده است
چون همين سازمان دامپزشكي اعالم كرده بود كه به
دليل«آنفلوآنزايفوقحادپرندگان»نبايدتاآخراسفند
امسال مجوز شكار پرنده صادر شود .ايسنا

سودوكو

ت شده مهديآباد
در حوالي منطقه حفاظ 

آهويي كه پس از تصادف خورده شد!

محمدرضا خدارحمي ،رييس محيط زيست مهريز
از تلف شدن يك راس آهو به دليل برخورد با خودرو
در حوالي منطقه حفاظت شده مهديآباد خبر داد.
خدارحمي يكي از عوامل تلف شدن جمعيت گونه
آهو در اين منطقه حفاظت شده را ناشي از حوادث
جادهاي و برخورد با خودروه��اي عبوري ذكر كرد
و اف��زود :ماموران پاس��گاه محيطبان��ي مهديآباد
حين گش��ت و كنت��رل منطقه متوجه الش��ه تلف
ش��ده يك آهو در جاده روس��تايي گردكوه شدند.
وي ب��ا بيان اينكه آه��وي مذكور در اث��ر برخورد با
يك دس��تگاه خودرو عبوري تلف شده است ،اظهار
كرد :البته الش��ه حيوان تلف شده توسط حيوانات
گوش��تخوار منطقه خورده و فقط بخش��ي از الشه
باقي مانده است.
آهوانايرانيگياهخوارونشخواركنندهاند،حسبويايي
و بينايي قوي دارند ،به صورت اجتماعي زندگي كرده
و تش��كيل گلههاي كوچك و در برخ��ي موارد بزرگ
را ميدهن��د؛ روزها و در برخي موارد ش��بها فعاليت
ميكنند .س��رعت بس��يار بااليي در دويدن دارند و
مس��ير مش��خصي را براي فرار در نظ��ر ميگيرند.
داراي مهاج��رت فصل��ي زمس��تانه ب��ه مناط��ق
گرمتر هس��تند .آهوان ايراني از علوفه و بوتهها و در

انتقاد از صدور
پروانههاي شكار پرندگان

برخي موارد از مزارع كش��اورزي استفاده ميكنند.
جفتگيري در پاييز است و در اين زمان آهوي نر بعد
از اختيار كردن تعدادي ماده با همه آنها جفتگيري
ميكن��د .طول مدت بارداري  5تا  6ماه اس��ت 2 .تا
 3بچ��ه به دنيا ميآورند .بچهها ح��دود  3كيلوگرم
هستند و تا  5ماهگي از ش��ير مادر تغذيه ميكنند
و بع��د از حدود دو س��ال بالغ ميش��وند .طول عمر
آهوها حدود  12س��ال است .طعمهخواران طبيعي
اين گونه در ايران شامل گرگ ،پلنگ ،يوز وكاراكال
اس��ت .اين آهوها در اكثر دش��تهاي مسطح واقع
در زيس��تگاههاي استپي و نيمه بيابان ايران قادر به
زندگي هستند .در گذش��ته در اكثر مناطق دشتي
ايران يافت ميشد اما امروزه به دليل شكار بيرويه
و محدود شدن زيستگاهها ،اين گونه در بسياري از
دشتهاي ايران نابود ش��ده و تنها در مناطق تحت
حفاظت وجود دارند.
آهو بر اساس قوانين سازمان حفاظت محيط زيست
در زمره گونههاي حمايت شده ،قلمداد شده است.
از نظر سازمان جهاني حفاظت( )IUCNاين گونه
در زمره گونههاي آس��يبپذير( )VUقرار گرفته و
طبقهبندي  CITESگروه مش��خصي را براي آن در
نظر نگرفته است .ايسنا
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