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به مناسبت روز جهانی شیر انجام شد

آغاز زندگی مشترک «هیرمان» و «ایلدا»
 80سال از آخرین باری که شیر ایرانی آزادانه در طبیعت ایران
میخرامید گذشته است .شکار بیرویه ،تخریب زیستگاه و از دست
دادن منابع غذایی باعث که شیرهای ایرانی منقرض شوند و به دیگر
فامیل گربهسان خود ،ببر ایرانی بپیوندند .در حالی که یوزهای ایرانی
نیز در معرض خطر انقراض دارند ،ایدههایی برای احیای نژاد شیر
و ببر ایرانی و نیز حفظ یوزهای ایرانی مطرح شده است .هرچند با
وجود یوزهای زنده و آزاد در طبیعت ایران ،اصلیترین راه حفظ آنها،
حفظ زیستگاه ،تامین غذا ،وجود قوانین سختگیرانه برای شکار یا
آسیبرساندن به آنها و نیز بیمه آسیبدیدگان از حمله احتمالی
یوزها به نظر میرسد ،درباره شیرها و ببرهای منقرضشده ،راهکاری
که دنبال شده است ،آوردن شیرها و ببرهایی با نژاد و کد ژنتیکی
نزدیک به گونه ایرانی به کشور بوده است .راهکاری که البته هنوز
جواب نداده است.
روزی برای سلطان جنگل
مردادماه در تقویم مقارن با صورت فلکی شیر است و  19مردادماه
نیز بهعنوان «روز جهانی شیر» شناخته میشود .هدف از نامگذاری
یک روز خاص به نام سلطان جنگل ،جلب حمایتهای مادی و
معنوی بیشتر از سوی مردم و سازمانهای مسئول ،برای مراقبت
از این گربهسان باشکوه و زیباست .در حالی که بیشههای ایران از
حضور شیرهای ایرانی خالی شده است ،وضعیت شیرهای آفریقایی
و آسیایی نیز چندان خوب نیست و جمعیت این گونهها رو به کاهش
است .در حالی که در سال  ،1975تعداد شیرهای آفریقایی در قاره
سیاه افزون بر  250هزار قالده تخمین زده میشد ،امروز این تعداد
به حدود  30هزار قالده کاهش یافته است .وضعیت شیرهای آسیایی
کمی بهتر است .در حالی که در سال  1907تعداد شیرهای جنگلهای
هند ،به عدد خطرناک  13قالده رسیده بود ،در سه دهه گذشته با
رسیدن جمعیت این گونه به  ،523شیرهای آسیایی از مرز انقراض
به محدوده حفاظت رسیدهاند .با این حال ،این آمارهای امیدوارکننده
باعث نمیشود که فراموش کنیم ساالنه  50شیر به دالیل مختلف
جان خود را از دست میدهند.
پروژه احیای شیرهای ایرانی
پس از شکست احیای ببر ایرانی با وارد کردن دو ببر نژاد سیبری
از روسیه که نزدیکترین نژاد به نژاد ببر ایرانی دانسته میشد ،حاال
این بار قرار است بخت شیرها در ایران آزموده شود ۱۱ .اردیبهشتماه
امسال بود که یک گونه شیر نر از باغ وحش بریستول انگلیس راهی
ایران شد .او ابتدا «کامران» نامیده شد ،اما بعدتر نام او را «هیرمان»
گذاشتند .اواسط خرداد نیز جفت او با نام «ایلدا» از باغ وحش دوبلین
به ایران رسید .حاال بعد از طی شدن مراحل آشنایی اولیه ،از روز
گذشته این دو شیر در کنار هم قرار میگیرند و چشمهای منتظر
بسیاری نظارهگر این هستند که آیا این دو میتوانند با یکدیگر کنار
بیایند یا خیر .ایمان معماریان دامپزشک ارشد باغ وحش ارم ،با بیان
این که «این دو شیر از زمان ورود به ایران تاکنون همدیگر را مالقات
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گروه جامعه« :هیرمان و ایلدا به هم رسیدند»؛ آغاز زندگی مشترک شیرهای وارداتی باغ وحش ارم تهران ،با روز جهانی شیر همزمان شد .هر چند رئیس باغ وحش ارم ،هدف از پروژه
سفر این دو شیر به ایران و قرار گرفتنشان در کنار یکدیگر را تکثیر آنها نمیداند ،اما حاال بسیاری منتظرند ببینند تکثیر در اسارت که پیشتر درباره یوزهای ایرانی پارک پردیسان جواب
نداد ،میتواند تعداد شیرهای ایرانی را در اسارت افزایش دهد یا خیر؟

بعد از طی شدن
مراحلآشنایی
اولیه ،از روز
گذشته«هیرمان»
و «ایلدا» دو شیر
وارداتی به ایران
در کنار هم قرار
میگیرند و باید
منتظر ماند و دید
چگونه با یکدیگر
کنارمیآیند
نکردهاند اما در مراحل مختلف با هم آشنا شدند و بوی همدیگر را
گرفتهاند» ،در این باره توضیح داد« :از حدود نزدیک به دو ماه پیش
که این دو حیوان را داریم در دو جایگاه جداگانه نگهداری میشدند که
در بزرگ جدا میشود .مرتبا در جایگاهها جابهجایشان میکردیم
با یک ِ
تا با عالیم همدیگر و ادرار و مدفوع یکدیگر آشنا شوند و به هم خو
بگیرند .درهای خاص سوراخدار هم داشتیم که میتوانستند همدیگر
را ببینند و بو کنند و حاال به مناسبت روز جهانی شیر برای اولینبار
به هم معرفی شدند» .وی با یادآوری حادثه ببرهای سیبری که پس
از معرفی همدیگر را کشتند ،گفت« :اگر این پیشزمینه به درستی
اتفاق نیفتد میتواند بسیار خطرناک باشد و حتی ممکن است منجر
به مرگ حیوان شود» .دامپزشک باغ وحش تهران افزود« :در دو
سه روز آینده ما بیشتر مراقبیم و به همین دلیل زمانهایی که امکان
نظارت بر حیوانها را نداریم و حواسمان به آنها نیست ،جدایشان
میکنیم تا زندگی مشترکشان آرام آرام آغاز شود» .معماریان در
خصوص برنامه احتمالی برای تکثیر شیرها گفت« :هنوز برنامه خاصی
نداریم مگر اینکه برنامهای از سوی  EEPشیر ایرانی اعالم شود؛ به
این منظور که مشخص باشد این تکثیری که انجام میشود برای
تولههایش چه اتفاقی میافتد» .وی تأکید کرد« :در غیر این صورت
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دو حیوان امکان جفتگیری ندارند و جفتگیری آنها دست ماست.
برای آنها از کنتراسپشن استفاده میکنیم .شیرهای آفریقایی ما هم
جفتگیری نمیتوانند بکنند و از کنتراسپشن استفاده میکنیم تا زمانی
که الزم باشد» .دامپزشک باغ وحش تهران درباره طرح برخی نظرات
در شبکههای اجتماعی مبنی بر اینکه شیر ایرانی را از جای بهتری به
شرایط بد در ایران منتقل کردهاند گفت« :این جایگاهی که االن داریم
مورد تایید اروپاییها بوده است .چندین بار آمدهاند و بازرسی کردهاند
و از نظر تمامی استانداردها کامال استاندارد بوده و شرایطش حتی
بهتر از باغ وحش بریستول است».معماریان تصریح کرد« :شیرها
اینجا شرایط کامال خوبی دارند که به ایران اختصاص داده شدند
وگرنه به ایران اختصاص داده نمیشدند مثل هشتاد سال گذشته که
درخواستهای ایران رد شده بود» .وی یادآور شد« :هیرمان (شیر
نر) یک برادر دوقلو هم داشت .هیرمان به ایران آمد و یک ماده از
دوبلین برایش آوردیم .بعد به جای هیرمان برای برادر دوقلویش در
بریستول انگلستان هم یک شیر ماده آوردند اما متأسفانه سه روز بعد
از اینکه ماده به آنجا رفت برادر هیرمان مشکالت شدید تنفسی پیدا
کرد در حدی که مجبور شدند حیوان را راحت کنند .بنابراین به نظر
میرسد دستکم االن که هیرمان زنده است اینجا شرایط خیلی هم بد

نیست» .معماریان تأکید کرد« :البته متأسفانه از آن شاخه (خانواده
هیرکان) فقط هیرمان باقیمانده است .پدرش که اسمش کمال بود ۱۸
ساله بود که مرد و شیوا هم وقتی این دو شیر دوقلو را زایمان کرد مرد
و با مرگ برادر هیرمان از آن شاخه و از بچههای کمال و شیوا فقط
هیرمان باقیمانده است» .دامپزشک باغ وحش تهران یادآور شد« :از
حدود  ۸۰سال پیش که شیر در ایران منقرض شد ،ایرانیها به فکر
حفاظت از حیات وحش افتادند .مناطق چهارگانه را تعریف کردند و
پارک ملی و منطقه حفاظت شده و … .تعریف شد .از همان زمان فکر
میکردند که چگونه شیر ایرانی را به کشور برگردانند چون نماد ایران
بود .از همان زمان و در ادامه آن بعد از انقالب هم خیلی تالش شد اما
به دالیل مختلف ناموفق بود» .معماریان تأکید کرد« :برنامهای به نام
 EEPوجود دارد که تکثیر گونههای در خطر انقراض را در باغ وحشها
کنترل میکند .شیر ایرانی هم در این برنامه هست تا تکثیرش کنترل
شود ،ژنشان همخون نشود و مسائلی از این دست .تصمیم گرفتیم
به این برنامه درخواست بدهیم؛ جایگاهی در اندازه و شرایط استاندارد
تعیین شد ،نقشههایی کشیده شد و چندین بار بازرس آمد تا اشکاالت
برطرف شد ۸ .سال طول کشید و در این مدت شاهد سنگاندازیهای
مختلف داخلی و خارجی بودیم .خیلی اتفاقهای مختلفی افتاد و نهایتا ً

هم بعد از  ۸سال گفتند به دلیل تحریمها نمیشود شیر به ایران
بفرستیم که خود اتحادیه باغوحشها نامه زد به وزارت امور خارجه
انگلستان که اصال ًاین شیرها ربطی به تحریم ندارد و پولی قرار نیست
رد و بدل شود و خرید و فروشی در کار نیست .سرانجام توانستیم
اولین بار بعد از  ۸۰سال شیر ایرانی را به کشور بیاوریم».

تجربه ناکام پسرعموها!
پس از ناکامی تجربه تکثیر ببرها ،این فرآیند در حالی برای شیرها
هم انجام میشود که با توجه به افزایش سن یوزپلنگهای بوستان
پردیسان و شکستخوردن راههای گوناگون تکثیر در اسارت این گونه
در معرض خطر ایران ،درباره آنها هم نگرانی وجود دارد .معماریان
درباره سرنوشت لقاح مصنوعی پلنگ و یوزپلنگ در ایران هم گفت:
«در مورد یوزها لقاح مصنوعی را انجام دادیم و موفق نبود .پلنگهای
باغ وحش تهران هم چون جفتگیری طبیعی داشتند لقاح انجام
نشد اما متأسفانه جفتگیری موفق نبود .چیزی که حدس میزنیم
این است که چون پلنگ نر یک دست نداشت هنگام جفتگیری
پوزیشن درست نتوانسته بگیرد و جفتگیری کامل نشده است».
معماریان تأکید کرد« :شانس پلنگها برای لقاح مصنوعی خیلی
بیشتر از یوزهاست.در مورد یوزپلنگ در دنیا تا کنون با روش
غیرتهاجمی لقاح مصنوعی ،هیچوقت ،هیچکس موفق نبوده است
که یوزپلنگها را بارور کند.اما همه تالشمان را میکنیم و از همه
روشهای نوین دنیا هم برای دلبر استفاده میکنیم .برای ایران هم که
تازه به سن بلوغ رسیده در پلههای اول جفتگیری طبیعی با کوشکی
را امتحان میکنیم .البته کیفیت اسپرم کوشکی خیلی کم شده و هر
بار که اسپرم میگیریم هم حجم و هم خاصیت اسپرمش کم شده
است .اما کماکان بارور است» .وی یادآور شد« :با استفاده از اسپرم
تازه شانس موفقیت هرچند نزدیک به صفر اما بیشتر از اسپرم فریز
شده است .اسپرم فریز شده به ما این امید را میدهد که با علم آینده
دنیا کار بهتری انجام بدهیم .به هر حال در مورد پلنگها یک بار
دیگر جفتگیری طبیعی را امتحان میکنیم چون جفتگیری طبیعی
همیشه بر لقاح مصنوعی اولویت دارد».
اهمیت داشتهها ،بیش از احیای نداشتهها
چشمهای بسیاری نگران گونههای در معرض خطر محیطزیست
ایران است .حاال باید دید بعد از تالشها برای حفظ یوزهای ایرانی،
شیر ایرانی ،این نشان پیشین بیرق ایران نیز امکان بازگشت به خانه
را خواهد داشت .این آرزو ،هر چند دور است ،اما در کنار امید،
زیرساختهایی مثل زیستگاه بدون معارض و مملو از طعمه نیز
میخواهد که باید به فکر آن بود .با این حال مهمتر از احیای دو گونه
گربهسان منقرضشده ایرانی – شیر و ببر – حفظ  8گونه دیگر است
که همگی در وضعیت بحرانی به سر میبرند و باید قدر داشتههایمان
را نیز بیشتر بدانیم .شاید بهتر باشد ضمن تالش برای این فرآیندهای
حفظ و احیا ،فعال از حضور «هیرمان» و «ایلدا» در ایران و دیدنشان
در کنار یکدیگر لذت ببریم.
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شــركت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد آييــن نامــه
خريــد خدمــات مشــاوره بــه شــماره /193542ث42986/ک مــورخ 88/10/1
مشــاوراني را كــه توســط ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي كشــور در رشــته
بازرســي فنــي و حداقــل پايــه  3احــراز صاحيــت شــده انــد  ،در چارچــوب ضوابــط آييــن
نامــه جهــت بازرســي و نظــارت فنــي در طــول مراحــل ســاخت و تهيــه ي انــواع كاالهــاي
مــورد نيــاز خــود ارزيابــي كيفــي نمايــد .
بدينوســيله از مشــاوران واجــد شــرايط دعــوت مــي شــود از ســاعت  15روز يکشــنبه مــورخ
 98/5/20لغايــت ســاعت  10صبــح روز پنجشــنبه مــورخ  98/5/24جهــت دريافــت اســناد
ارزيابــي كيفــي بــه ســامانه ســتاد بــه نشــاني  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد .ايــن
آگهــي بــه منظــور ارزيابــي كيفــي مشــاوران انتشــار يافتــه و ايــن شــركت پــس از ارزيابــي از
متقاضيــان واجــد شــرايط طــي مراحــل بعــدي دعــوت بعمــل خواهــد آورد  .ضمنـاً در قبــال
ارائــه مــدارک ارزيابــي  ،وجهــي دريافــت نخواهــد شــد .
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کارت هوشمند رانندگی کامیون به شماره هوشمند۲۲۲006۸

رنگ سفید روغنی به شماره شاسی NAB3744۵۸CA000006به

اینجانب فرشید چنگیزی به شماره شناسنامه  ۲4۵فرزند بابا جان

شماره موتور

WD6۱۵۹6C۱۱۱0070۱3347به شماره

متولد  ۱364به شماره ملی  4۲3۱۹763۲۵مفقود و از درجه اعتبار

پالک  ۲4ع 76۵ایران  4۹بنام علی اسفندیاری مفقود د از درجه

ساقط میباشد ...

اعتبار ساقط میباشد ..

