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جامعه

چهارشنبه اول تیر  1401سال هفتم شماره 1961

خبر
آمار فوتیهای کرونا روز سهشنبه
۳۱خرداد ۱۴۰۱

متأسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته۴ ،بیمار مبتالبه
کووید ۱۹در کشــور جان خود را از دست دادند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی ۲۴ساعت گذشته
۱۸۷بیمار کووید ۱۹در کشــور شناسایی شدند و
متأسفانه چهار بیمار نیز به دلیل این بیماری جان
خود را از دست دادند .مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به ۷میلیون و ۲۳۵هزار و ۱۷۵نفر رسید.
۴بیمار مبتال به کووید ۱۹در کشور جان خود را از
دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری،
به ۱۴۱هزار و ۳۷۰نفر رســید .تا کنون ۷میلیون
۶۰هزار و ۸۱۳نفر از بیمــاران ،بهبودیافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند۲۶۴ .نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون
۵۲میلیون و ۵۲۸هزار و ۵۳۸آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشور انجامشده است .در حال حاضر
۱۰۶شهرســتان در وضعیت زرد و ۳۴۲شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند.

برق هشت دستگاه اجرایی قطع شد

برق هشت دستگاه اجرایی به دلیل رعایت نکردن
الگوهای طرح پایش مصرف برق ساعت ۱۲دیروز
قطع شد .نصری ،مدیر مرکز پایش شرکت توزیع
برق تهران گفت :در دوهفتهای که از اجرای طرح
پایش مصرف برق ادارات پرمصرف گذشــته است
فقط در تهــران روزانه ۲۵۰مگاوات از مصرف برق
صرفهجویی شده اســت که معادل نیاز ۱۰۰۰نفر
اســت .او گفت :برق هشت دستگاه اجرایی شامل
جهاد دانشــگاهی صنعتی شریف ،بانک کشاورزی
شعبه سرپرستی ،ســازمان تحقیقات و آموزش و
ترویج کشاورزی ،ســازمان راهداری و حملونقل
جادهای ،نمایشــگاههای بینالمللــی ایران ،اتاق
بازرگانــی و صنایع و معادن ،ســاختمان مرکزی
بانک تجــارت و مرکز مخابرات بــه دلیل رعایت
نکــردن الگوهای طرح پایش مصــرف برق رأس
ساعت ۱۲دیروز قطع شد.

پزشکی قانونی :ساالنه ۱۲هزار
درخواست سقطجنین درمانی داریم

ایسنا -رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت :ساالنه
۱۲هزار پرونده سقطجنین درمانی در کشور داریم.
عباس مســجدی آرانی گفت :ســازمان پزشکی
قانونــی با همکاری معــاون اول قوه قضاییه حتی
یک پرونــده معطلی نیز در موضوع ســقطجنین
ندارد و خواهشــی که من از مردم دارم این است
که توجه داشته باشند موضوع سقطجنین درمانی
با جنایی متفاوت اســت ما ساالنه ۱۲هزار پرونده
ســقطجنین درمانی داریم که سقطجنین جنایی
نیز در کنار آن بهعنوان مسئله مهمی مطرح است.
تالش میکنیم تا این آســیب حوزه سالمت کمتر
شود.

قوه قضاییه :مقصر حادثه اتوبوس
خبرنگاران محیطزیست در نقده
راننده است

ایســنا -ســخنگوی قوه قضاییه دربــاره وضعیت
پرونــده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیطزیســت
در نقــده گفت :طبق نظر کارشناســان ،تقصیر با
راننده اســت و در اینجا بر اساس نظر کارشناسی
برای مسئولین وقت محیطزیست قرار منع تعقیب
صادرشده است .مســعود ستایشی درباره آخرین
وضعیت پرونده اتوبوس خبرنگاران محیطزیســت
در نقده گفــت :این حادثه همــه را متأثر کرد و
دو خبرنگار از خبرگزاری ایرنا و ایســنا متأسفانه
جان خود را از دســت دادند .وی ادامه داد :فرایند
رسیدگی نسبت به وقوع جرم توسط قاضی مرجع
ذیصالح حــوزه قضایی مربوطــه صورت گرفت.
ستایشی اظهار داشــت :پرونده بهعنوان ایراد دو
فقره قتل ناشــی از بیاحتیاطــی در رانندگی در
جریان رســیدگی قرار دارد و مجــازات مقصر با
رسیدگی حاصل میشــود .سخنگوی قوه قضاییه
افــزود :در فرایند دادرســی از نظر کارشناســان
دادگســتری استفاده میشود و در این پرونده ،در
مرحله کارشناسی نسبت به نظر کارشناسی هیئت
ســهنفره اعتراض شــد و به نظر هیئت پنجنفره
ارجاع شــد که طبق مفاد نظرات کارشناســی در
هیئتهای ســهنفره و پنجنفــره ،تقصیر با راننده
اســت و در اینجا بر اســاس نظر کارشناسی برای
مســئولین وقت محیطزیســت قرار منع تعقیب
صادرشده است.

ساالنه سه هزار نفر به دلیل نبود عضو
پیوندی فوت میکنند

ایرنــا -رئیــس مرکــز مدیریت پیونــد و درمان
بیماریهای وزارت بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی گفت :ساالنه ســه هزار نفر به دلیل نبود
عضــو پیوندی فوت میکننــد ،درحالیکه تقریباً
ســه عضو بیمار مرگ مغزی قابلاهدا است که با
مدیریت صحیح پیونــد میتوان بیماران در نوبت
انتظار را نجات داد .امیرحســام علیرضایی ،افزود:
در حال حاضر ( PMPشاخص اهدای عضو) کشور
 ۱۱.۲۶اســت و با کنتــرل کرونا باید تالش کنیم
این آمار افزایش یابد .او گفت :در کشور ۵۴درصد
بیماران کلیوی ،دیالیز و ۴۶درصد پیوند میشوند.
بــا توجه به ایمن بودن دیالیــز صفاقی و بهصرفه
بودن هزینههای درمانی ،باید تالش کرد این نوع
دیالیز برای بیماران افزایش یابد.
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روایت رئیسی از سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خشم جامعه پزشکی را برانگیخت

نمک بر زخم کادر درمان

همدلی| اگر برخی خطاهــای کالمی و مواضع
رئیس دولت تا دیروز در شــبکههای اجتماعی
دســتمایه شوخی و طنز قرار میگرفت ،سخنان
اخیر او با خشــم بخشــی از مردم و خشم کادر
خســته اما پرکار دو ســال گذشــته در حوزه
بهداشــت و درمان همراه شد .بازگویی سخنان
نسنجیده رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن
توسط ابراهیم رئیســی در شرایطی که آمارها از
گرایش بیشــتر جامعه پزشکی به مهاجرت خبر
میدهد و طب سنتی مطرحشــده توسط افراد
منتسب به حوزههای علمیه در دو سال گذشته
زیر ســؤال رفته ،میتواند تبعات خطرناکی برای
جامعه و دولت داشــته باشد .کانونهای صنفی
پزشکان و پرستاران با واکنشهای تندی خواستار
عذرخواهی رئیسجمهور شدهاند.
طلبهها چه چیزی بــه کادر درمان یاد
دادند؟
ابراهیم رئیســی ،روز ۲۸خرداد در سخنانی که
فایل صوتی آن منتشرشــده ،بــه نقل از رئیس
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن گفته است« :در
کرونا ،چهرههای بســیجی و جهــادی و انقالبی
به بیمارســتانها رفتند و به پزشکان و پرستان
یــاد دادند که چگونه برای مــردم کار کنند .دل
خانوادهها را طالب آرام کردند ».او البته پیشازاین
بارهــا فروکش کردن مــوج مرگومیر کرونا در
کشــور را معجزه واکسیناسیونی خوانده بود که
آن را بهحســاب دولت خود گذاشــته است .این
اظهارات در شرایطی از زبان رئیس دولت سیزدهم
مطرحشده اســت که قم در زمان واکسیناسیون
در برابر ویروس کرونا ،واکســنگریزترین استان
کشــور بود .با شــیوع ویروس کرونا نیز بازار داغ
طب سنتی و اسالمی در قم داغ شد .معروفترین
آنها حسین تبریزیان بود که با آتش زدن نمادین
کتاب «اصول طب هاریسون» کتاب مرجع رشته
پزشکی ،مقابله و مخالفت خود را با پزشکی علمی
نشان داد.
واکنش رئیس نظام پزشــکی تهران به
رئیسی
سخنان ابراهیم رئیســی اکنون اعتراض مجامع
علمی و صنفی کادر درمان را برانگیخته اســت.
ســیدموید علویان ،رئیس نظام پزشــکی تهران
بزرگ در یادداشــتی خطاب به ابراهیم رئیسی
رئیسجمهوری خواســتار عذرخواهی او از کادر
درمان به دلیل اظهارات اخیرش در گیالن شــد.
او نوشت« :همکاران عزیز ،سخنان اخیر ریاست
محترم جمهور و فراموشــی ایشــان در اشاره به
اصلیترین حماسهآفرینان روزهای تلخ بحران –
که مورد تائید و اشاره مقام معظم رهبری و تمامی
آحاد حاکمیتی و عمومی و داخل و خارج مرزها
قرارگرفته -مرا یاد این انداخت که ریشــه کلمه
انسان از نسیان یعنی فراموشی میآید وچه زود
این بشر فراموش کرد مرگ پرستاران و پزشکان و
دستیاران فعال در عرصه خدمترسانی به جامعه را.
از یاد نبردهایم که زمانی برخی از همین مسئوالن
قرنطینه را قرونوسطایی خواندند درحالیکه رهبر
عزیز انقالب خود پایبند به اصول بهداشــتی بود
و مراســم عزاداریها و شبهای احیا را تکنفره

اجرا مینمودند ،اما همان زمان بودند کسانی که
بــه نام دین مردم را به تجمع دعوت میکردند و
از واکســن زدن منع میکردند .بودند کسانی که
ترویج به رفتارهای غلط و غیرعلمی میکردند و
با دستاوردهای علمی و نتیجهگیریهای مبتنی
بر شواهد مخالفت میکردند».
هیچ توجیهی کادر درمان را آرام نمیکند
او در ادامه نوشــته« :آقــای رئیسجمهور ،قطعاً
توضیحاتــی بــرای بیانات خود داریــد و قاعدتاً
چون حاضران اصلی در ســخنرانی شما طالب و
معممین بودهاند خواستهاید از زحمات احتمالی
آنان تجلیل کنید ،اما هیــچ توضیح و توجیهی
نمیتواند مردان و زنانی را که بیش از دو سال خود
و خانوادههایشان را در خطر قرار دادند تا دیگران
در خطر نباشــد آرام کند .اگرچه مردم شریف و
قدردان کشورمان جانفشانیها و ایثار کادر درمان
را از یــاد نبردهاند و قدردان تمام آن حماســهها
هستند ،اما شما در مقام عالیترین مقام اجرایی
کشــور در قبال گفتهها و عملکرد خود مسئول
هستید .پیشنهاد میکنم هر چه زودتر از جامعه
پزشکی و کادر درمان دلجویی و عذرخواهی کنید
تــا در دل آنها جای بگیرید و بدانید که اگر این
اشتباه را اصالح نکنید ادبیات شما در تاریخ ثبت
خواهد شد».
وهن جامعه پزشکی است
محمدرضا ظفرقندی ،رئیس پیشین سازمان نظام
پزشکی نیز در توییتی نوشت« :در بحران کرونا،
مانند جنگ تحمیلی جامعه پزشکیو پرستاری با
جانفشانی و تقدیم شهدای بسیار به وظیفه خود
ل کردند .رئیس دانشگاه علومپزشکیگیالن با
عم 
بیاحترامی شــأن و زحمات این جامعه خدوم را
ضایع کرد و متأسفانه رئیسجمهور هم با اشتیاق
و قدرناشناسانه این موضع را تأیید کردند .وااسفا!»
همچنین علی نوبخت ،دبیر مجمع انجمنهای
علمی تخصصی گروه پزشکی و نماینده پیشین

مجلس ،خطاب به رئیس علوم پزشــکی گیالن
نوشــت« :مطالبی که آقای رئیسجمهور از قول
جنابعالی گفتند متأســفانه باعــث وهن جامعه
پزشــکی و قدرناشناســی جنابعالی نســبت به
همکاران جانبرکف بهداشــت و درمان و بزرگ
کردن افراد غیرمسئول در امور تخصصی است».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن غلط
زیادی کرده است
محمــد میرزابیگــی ،رئیسکل ســازمان نظام
پرســتاری در بیانــهای با عنــوان «جناب آقای
رئیسجمهور؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
غلط زیادی کرده است» به سخنان حجتاالسالم
رئیســی واکنش نشــان داد و خواستار دلجویی
رئیســی از مدافعان سالمت شــد .در این بیانیه
آمده« :در روزگاری کــه کرونای منحوس همه
کشور را تیرهوتار کرده بود .همه مشاغل وادارات
و بازار و کســبه و مدارس؛ دانشگاهها ،حوزههای
علمیه و…تعطیل و همه نیروهای انسانی کشور را
دورکار کرده بود؛ اما این مدافعین سالمت یعنی
پرســتاران؛ پزشکان و پیراپزشــکان بودند که با
ترک خودخواسته خانه و کاشانه خود و استقرار
در بیمارســتانها و مراکز بهداشتی و درمانی با
تقدیم بالغ بر سیصد شهید (۱۵۹شهید پرستار)
که از جمله بیشــترین شهدای مدافع سالمت از
اســتان گیالن میباشــد  -و با تقدیم دهها هزار
جانباز کرونایی؛ بعد از دو ســال و صد روز جهاد
شــبانهروزی که اکثر ایام را بدون دارو؛ واکسن و
ایمنی مناسب بودند؛ اما امنیت کامل را به حیات
و ســامت مردم این مرزوبوم برگرداندند .لذا این
حق مدافعین سالمت جهادی و جانبرکف ما نبود
که رئیسجمهور محترمشان ،از قول یک رئیس
دانشگاهی که در دوره کرونا معلوم نبود خودش
کجاســت؟ و اکنون هم بدترین شــکل ممکن
مدیریت را بــر مجموعه خــود دارد ،اینچنین
خدمات و رشــادتهای مدافعین سالمت را کم

انگاری و تحقیر کند».
منتظر دلجویی هستیم
میرزابیگی در ادامه بیانیه خود مینویسد« :جناب
رئیسجمهور! رئیس دانشگاه گیالن باید به شما
میگفت :شــهید نرجس خانعلــی زاده اولین و
جوانترین شهید پرستار ما؛ مانند تمام نیروهای
طرحی بدون سهمیه و ٨٩روزه فعلی ،هیچ رابطه
استخدامی جذابی با نظام سالمت دولتی نداشت؛
لیکن در دفاع از سالمت مردم بیمحابا جان خود
را تقدیم کرد؛ اما رئیس همان دانشگاه با پست باال
و دریافتیهای غیرقابل مقایسه و… اما حضوری
تماموقت تلفنی بر دانشــگاه مذکور داشته و به
خاطر همین نوع مدیریت و حضور تلفنی بوده که
به حضرتعالی هم تحلیل تلفنی خود را درهمان
ســطح و میزان حضورش منتقل کردهاند ».در
ادامه این بیانیه همچنین آمده اســت« :رئیس
دانشــگاه گیالن اگر حضوری واقعی و مؤثری در
نظام سالمت استانشــان داشته و دارد چرا هنوز
خانوادههای شهدای سالمت استان سرگرداناند؟
چرا تمام پرسنل دانشگاهشان ناراضیاند؟ ایشان
باید به شــما میگفت که خانواده شهیده باقری
و امثال باقریها هنوز چرا ســرگردان رسیدن به
حقوق اولیهشــان در مســیر بروکراسی دانشگاه
گیالناند؟! و هنوز هیچ رســیدگی که نشدهاند
بماند ،بلکه حتی حقوق بچههای کوچک بازمانده
از شهیدشان بهســرعت قطعشده و هنوز برقرار
نشده ماجرای جالبی دارد که بد نیست علتیابی
شــود .منتظر دلجویی هستیم .تمامی مدافعین
سالمت اعم از پرستاران؛ پزشکان و پیراپزشکان؛
متعهدترین نیروهای نظام؛ انقالب و کشــورند؛ و
با تمام مشــکالت و کمبودهای موجود هنوز کم
نگذاشــتهاند و منتظر عکسالعمل حضرتعالی
هستند».
حرکت لنگان نظام سالمت
اظهارات نسنجیده رئیس دانشگاه علوم پزشکی
گیــان و بازگویی واکنش برانگیز آن از ســوی
ابراهیم رئیسی در حالی انجامشده که آمارها حال
خوش نظام ســامت را نشــان نمیدهد .آماری
که در روزهای گذشــته نیز منتشــر شد حاکی
از درخواســت مهاجرت چهار هزار نفر از جامعه
پزشکی بوده اســت .آمار مهاجرت پرستاران نیز
میتواند در آینده دولت و نظام ســامت را تخت
تأثیر قرار دهد .شهریورماه سال گذشته مدیرکل
خانه پرســتار ایران از شــش برابری شدن اقدام
به مهاجرت پرســتاران خبر داده بــود .آماری او
حاکی از رسیدن تعداد اقدام به مهاجرت از سوی
پرستاران به 1500مورد بود؛ اما این مقام مسئول
در بهمنماه گذشــته اعالم کرد که در مدت یک
سال حدود دو هزار پرستار از این کشور مهاجرت
کردهاند .در روزهای گذشته نیز رسانهها از قطع
همکاری با پنج هزار پرســتار پــس از فروکش
کردن ویروس کرونا خبر دادند .همه اینها حاکی
از حرکت لنگان نظام ســامت باوجود ضعف در
مدیریت و تصمیمگیریهای کالن آن است و هر
اظهارنظر نسنجیدهای از سوی رئیس دولت و یا
زیردستانش در دانشگاههای علوم پزشکی میتواند
منجر به ایجاد بحران بزرگی در نظام سالمت شود.

بررسی صحتوسقم یک ویدیوی ترسناک در گفتوگو با فعاالن محیطزیست مازندران

فیلم جعلی است ،اما جنگلتراشی جدی!

همدلی| ستاره لطفی -چند روز پیش محمد درویش ،فعال
شناختهشده محیطزیست ویدئو ترسناکی از جنگلزدایی را در
صفحه اینستاگرامش منتشــر کرد و در توضیح آن نوشته بود:
«این تصاویر را که آقای علیاکبر کاوسی در اختیار نگارنده قرار
داده ،مربوط به منطقه گلوگاه در مازندران است؛ متأسفانه از این
لکههای پاکتراشی شده در هیرکانی کم نیست ،اما امیدوارم با
افزایش حساسیت ملی و با ترغیب نهادهای نظارتی به پیگیری
و پاسخگویی ،نگذاریم تماشای چنین جنایتهایی عادی شود».
این تصاویر که یک لکه وســیع تراشیده شــده در دل جنگل
هیرکانی را نشان میداد ،باعث ایجاد نگرانیهای زیادی بهویژه
از سوی فعاالن زیستمحیطی شد.
الزم به یادآوری است پاکتراشی جنگل یا همان جنگل تراشی
به قطع یا آتش زدن انبوه درختان جنگلی در یک محدوده وسیع
برای تغییر کاربری اراضی جنگلی و جنگل خواری گفته میشود؛
اتفاقی که اخیرا ً تصاویری از آن در فضای مجازی به شکل وسیع
منتشرشده و واکنشهای زیادی را به همراه داشته است .تصاویر
منتشرشــده از جنگلزدایی در مازندران به سبک جنگلهای
آمازون و واکنشهای بیشــمار بــه آن ،روزنامه همدلی را بر آن
داشت تا صحتوسقم این ماجرا را از طریق فعاالن زیستمحیطی
استانهای شمالی و همچنین بومیهای محلی پیگیری کند .در
ادامه پیگیریهای «همدلی» ،اغلب دغدغهمندان محیطزیست
شمال کشور ،از وجود چنین جنگلزدایی با این ابعاد وسیع در
دل جنگلهای هیرکانی اظهار بیاطالعی کردند.
صحتوسقم تصاویر منتشرشــده از جنگلزدایی در
مازندران
یکی از افرادی که نســبت بهدرســتی ویدیو منتشرشده تردید
داشــت« ،امید جاهــد» ،فعال محیطزیســتی گیالنی و عضو
انجمن محیطزیستی «آو» بود .جاهد نسبت به صحت تصاویر
و خبر منتشرشده تردید داشت و به «همدلی» گفت :بر اساس
پیگیریهای که تا کنون انجام دادهایم و اطالعاتی که از فعاالن
و گروههای محیطزیستی مازندران و افراد محلی آن منطقه به
دســت آوردهایم ،گویا آن تصاویر متعلق به ایران و جنگلهای
شمال نیست.
وی افزود در جســتجوی که در  google Earthانجام گرفت،

نیز این منطقه تراشیده شده از جنگل دیده نشد ،بدون تردید اگر
جنگلزدایی آنهم با این ابعاد و وسعتی که در عکس مشاهده
میشــود ،در دل جنگلهای هیرکانی اتفاق میافتاد در تصاویر
 google Earthمشاهده میشد .گوگل ارث Google Earth
جغرافیایی
برنامهای اســت برای دریافت و مشــاهده اطالعات
ِ
جهان که توســط شرکت کیهول ساختهشده است .این برنامه
نقشــه سهبعدیِ زمین نیز نامیده میشود .نقشههای این برنامه
با کنار هم قرار دادن تصاویر انتخابشــده از تصاویر ماهوارهای
و عکسبرداری هوایی و سامانه اطالعات مکانی سهبعدیِ جهان
بهدست میآید.
با گوگل ارث و در فضای مجــازی میتوان به همه جای زمین
پــرواز کرد و تصاویر ماهوارهای ،نقشــهها ،پســتیوبلندیها و
ساختمانهای ســهبعدی ،کهکشــانها و ژرفای اقیانوسها را
مشاهده کرد .طبق اعالم گوگل در حال حاضر ۹۸درصد از سطح
زمین تحت پوشش این نرمافزار قرارگرفته است.
درد جنگلهای شمال جنگل تراشی است
«محمد رمرودی» ،یکی از بومیان منطقه گلوگاه در مازندران نیز
از وجود پهنه جنگلی تراشیده شده در دل جنگلهای مازندران
اظهار بیاطالعی کــرد و به «همدلی» گفــت :نمیتوان قطع
درختان و جنگلزدایی را در جنگلهای هیرکانی انکار کرد ،اما
وسعت تخریب در عکس خیلی بیشتر از جنگلزداییهای است
که در جنگلهای هیرکانی اتفاق افتاده است.
وی قطع درختان و جنگلزدایی در هر ابعادی را به مشــکالت
اقتصادی و معیشتی مردم منطقه گره زد و گفت :بخش زیادی
از مردم معیشتشان به جنگل و فروش درختان جنگلی وابسته
اســت ،جوری که اگر این منبع درآمد را از آنان گرفته شود در
تأمین ابتداییترین نیازهای روزمره خود دچار مشکل میشوند.
این بومی محلی مازندران ایجاد شــغل پایدار را راهکار مناسبی
برای جلوگیری از تخریب و تعرض به جنگل عنوان کرد و گفت
مردم شــمال کشــور که در دامنه جنگلهای هیرکانی بزرگ
شــدهاند اگر غم نان نداشته باشــند ،تبر برنمیدارند و بر ریشه
درختان جنگلی نمیزنند .وی به دستدرازی برخی از ارگانها به
جنگلهای هیرکانی اشاره کرد و گفت :قسمت زیادی از جنگلها
از گلــوگاه تا کردکوی را برخی از ارگانها تصاحب کرده و حتی

دور آن را حصار کشــی دهاند جوری که اص ً
ال نمیشود آنسوی
حصار را دید ،شــاید اگر حصارها را بردارند با یک جنگل تراشی
شبیه آنچه در آمازون اتفاق افتاده است ،مواجه شویم .رمرودی
ادامه داد :درد جنگلهای هیرکانی مجوزهای برداشت چوب از
جنگل و پاکتراشی است .برخی از شرکتهایی که تجارتشان به
چوب جنگل وابسته اســت ،بعد از برداشت از جنگل ،بهصورت
صوری اظهار ورشکستی و عدم فعالیت میکنند و اینجوری از
نهال کاشــتن طفره میروند .بدون تردید اگر به ازای درختانی
که کارگاهها و کارخانجات برای تولید محصوالت چوبی میبرند،
درخت کاشته شود ،وضعیت هیرکانی اکنون بهجایی نمیرسید
که برخی از نابودی آن سخن بگویند.
ویدیو منتشرشده از پاکتراشــی جنگل ،مربوط به
شوروی سابق بود.
اماواگرها در مورد عکس جنگلزدایی ترســناک در مازندران به
سبک جنگلهای آمازون که از سوی محمد درویش منتشر شد،
ادامه داشت تا وی در پستی اینستاگرامی توضیحات جدیدی را
در مورد آن منتشــر کرد .وی به همان پست قبلی توضیحاتی
اضافه کرد و نوشــت« :بعد از تحریر :مطابق بررســیهایی که
دوســت بزرگوارم حمیدرضا میرزاده انجام داده اســت ،ظاهرا ً
این پاکتراشــی برمیگردد به اشغال شوروی سابق ،البته چند
هموطن دیگر هم اطالعات دیگری برایم فرســتادهاند ،یکی از
مدیران منابع طبیعی هم اطالع داد که بهزودی شخصاً به منطقه
رفته و پیگیری میکند »...
اگرچه این تصاویر هم از ســوی منتشرکننده آن و هم از سوی
فعاالن زیســتمحیطی شمال کشور و همچنین بومیان محلی
تکذیب شد و آن را به کشور دیگری نسبت دادند ،اما این تکذیبها
به معنای نبود جنگلتراشی در جنگلهای شمال کشور نیست.
جنگلتراشی و از بین بردن درختان ارزشمند جنگلها بهقصد
تغییــر کاربری اراضی یا قاچاق چوب یکی از مهمترین تخلفات
زیستمحیطی شمال کشور محسوب میشود که سالهاست در
این منطقه رواج دارد ،اما هنوز مســئوالن زیستمحیطی ایران
نتوانستهاند اقدامی مهم برای جلوگیری از این مسئله انجام دهند.
به همین دلیل ،سالبهســال شاهد کاهش مساحت جنگلهای
هیرکانی یعنی همان جنگلهای شمال کشور هستیم.

گزارش
تغییر «سن» ثبتنام در کالس اول

ثبتنام دانشآموزان در مدارس از هفته اول خرداد
آغازشــده و تا پایان مرداد ادامــه دارد .ثبتنام در
پایههای اول ،هفتم و دهم در مدرسه و حضوری انجام
میشود و برای ثبتنام میانپایهها نیازی به حضور
والدین در مدرسه نیست و توسط خود مدارس انجام
میشود .به گزارش ایســنا ،بنابراعالم سید مجتبی
هاشمی ،رئیس ستاد ثبتنام آموزشوپرورش ،امسال
قریب به  ۱۶میلیون دانشآموز خود را برای شرکت
در کالسهای درس آماده میکنند که از این تعداد
بیش از یکمیلیــون و  ۵۰۰هزار دانشآموز کالس
اولی هســتند .محدوده بندی جغرافیایی مدارس بر
عهده ســتادهای ثبتنام استانی و منطقهای بوده و
احــراز و تائید مدارک محل ســکونت دانشآموزان
نیز بر عهده مدیران مدارس اســت .رئیس ســتاد
ثبتنام دانشآموزان همچنین اعالم کرده است که
در تابستان پیش رو ،عالوه بر نظارت کامل مدارس
توسط ناظرین ستاد مرکزی ثبتنام و ستاد ثبتنام
استانها و مناطق ،امسال نظارت اولیاء نیز بهصورت
سیستمی و از طریق  QRکد اختصاصی هر مدرسه
انجام خواهد شــد؛ لذا نصب آگهی  QRکد مدارس
بر روی تابلو اعالنات و در معرض دید اولیاء ضروری
اســت و یکی از مالکهای ارزیابی مدیران مدارس
خواهد بود .والدین دانشآموزان میتوانند در صورت
عدم رعایت مقررات ،شــکایت و یــا گزارش خود را
از طریق ســامانه شکایات آموزشوپرورش به نشانی
 www.shekayat.medu.irجهــت رســیدگی
ن ( ۸۸۹۵۴۵۰۶ستاد نظارت
ارسال کنند .شماره تلف 
بــر ثبتنام اداره کل آموزشوپرورش شــهر تهران)
نیز جهت پاســخگویی به شــکایات والدین تهرانی
اعالمشده است.
برگزاری آزمون و مصاحبه؛ ممنوع
در بخــش مقــررات ثبتنــام دانشآمــوزان در
دستورالعمل اجرایی ثبتنام نوآموزان و دانشآموزان
در ســال تحصیلــی  ،۱۴۰۱-۱۴۰۲تأکید شــده
اســت که باید بهمنظور توزیع متوازن دانشآموزان،
محدوده بندی جغرافیایی لحاظ شــود و همچنین
ثبتنام دانشآموزانی که والدین آنها هر دو شاغل
هستند در مدرســه نزدیک به محل کار هر یکی از
والدین بالمانع اســت .همچنین برگــزاری آزمون
ورودی ،مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبتنام
دانشآموزان در مــدارس دولتی جز در مواردی که
مصوبه خــاص وجود دارد و نیز هنرســتانها برای
انتخاب رشته ،ممنوع اســت .بهطور ویژه ،برگزاری
هر گونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانشآموزان
در دوره ابتدایــی و پایه هفتم در مدارس غیردولتی
ممنوع است.
شرط سنی ورود به کالس اول
در دســتورالعمل ثبتنام مدارس قید شده است که
حداقل سن ثبتنام در پایه اول دبستان ،شش سال
تمام اســت .البته اخیرا ً حکیمزاده ،معاون آموزش
ابتدایی وزارت آموزشوپرورش اعالم کرد که مدارس
ابتدایی امسال میتوانند کودکان متولد ۳۰مهر سال
 ۱۳۹۵را در کالس اول ثبتنام کنند .نوآموزانی که
متولد ۳۰مهر  ۱۳۹۵و قبل از آن هستند میتوانند
در پایــه اول ابتدایــی ثبتنام کنند .در ســالهای
قبل چنانچه دانشآموزی متولــد نیمه دوم ،حتی
در روز دوم مهر ،شــش سال تمام بود نمیتوانست
در کالس اول ثبتنــام کند .طبق آییننامه اجرایی
مدارس (مصوب  ۱۴۰۰شورایعالی آموزشوپرورش)
این محدودیت برداشته شــده و دانشآموزی که تا
۳۰مهرماه شش سال داشته باشد ،در صورت وجود
شرایط تبصره یک ماده  ۲۹آییننامه اجرایی مدارس،
میتواند در کالس اول ثبتنام شود .ثبتنام در پایه
اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای
مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش
بالمانع است.
ممنوعیت دریافت وجه در حین ثبتنام بهجز
مبلغ بیمه و کتاب
دریافت هرگونه وجه در زمــان ثبتنام بهجز وجوه
مربوط به بیمه حوادث دانشآموزی و کتب درســی
ممنــوع اســت .دریافت وجوه مربوط به ســرویس
حملونقــل دانشآمــوزان ،کمکهــای مردمی،
فعالیتهــای فوقبرنامــه و لبــاس کارگاهی نیز با
هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با
رعایت سایر قوانین و مقررات صرفاً بعد از شروع سال
تحصیلی امکانپذیر خواهد بود .مدارس هیئتامنایی
از نوع مدارس دولتی محسوب شده و دریافت هر گونه
وجه (بهجز وجوه مربوط به بیمه حوادث دانشآموزی
و کتابهای درسی) در زمان ثبتنام در این مدارس
مجاز نیســت .ضمناً در خصوص دریافت هزینههای
خدمات آموزشی و پرورشی فوقبرنامه این مدارس
که به تصویب هیئتامنای مدرســه رسیده است ،با
رعایت دقیق مقررات پس از شــروع سال تحصیلی
اقدام الزم به عمل آید.
نحوه عقد قرارداد ســرویس ایاب و ذهاب
دانشآموزان
در زمان ثبتنام صرفاً درخواست استفاده از خدمات
حملونقل دانشآموزان از والدین دریافت شــود تا
متناسب با نیاز ،اداره آموزشوپرورش منطقه شرکت
پیمانکاری را به مدرســه معرفی کند .وجوه مربوط
به خدمــات حملونقل دانشآموزان نیز با شــروع
ارائه خدمات (شــروع ســال تحصیلی) و با رعایت
سایر مقررات مربوط دریافت شود .تشکیل کارگروه
ماده  ۱۸در مناطق ،تمهید مقدمات و اطالعرسانی
بهنگام به والدیــن در مورد حملونقل دانشآموزان
در چارچوب ضوابط و اتخاذ تصمیم مناسب ضروری
است .استفاده از خودروهای آزاد بر که تحت پوشش
شرکتهای پیمانکاری نیستند نیز غیرمجاز بوده و
تخلف محسوب میشود.

