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اجتماعی

بانک
مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

کاشت درختان غیر بومی در میانکاله
اثرات منفی دارد

مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت :با
وجود هشدارهای صورت گرفته در مورد کاشت اکالیپتوس
واکنشی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت
نکرده ایم.
به گزارش تماشاگران امروز ،از روز پنج شنبه ١١
فروردین  ١٤٠١سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله عملیات
کاشت نهال های اُکالیپتوس را آغاز کرد .به گفتهی منابع
محلی حدود  ۱۰هزار اصله نهال اُکالیپتوس کاشته شده
و قرار است این تعداد نهالهای کاشته شده به  ۴۰هزار
اصله برسد.
در همین راستا مشاور رئیس فراکسیون محیط
زیست گفت :کاشت نهالهای غیر بومی مانند اکالیپتوس
در منطقه میانکاله نشان از عجله برای انجام این کار دارد
کاشت گونههای غیر بومی در نقاط مختلف کشور اثرات
منفی خود را بر جای گذاشته که از بارزترین نمونههای
آن میتوان به کاشت گونههای کهور آمریکایی دشتهای
خوزستان اشاره کرد که پس از گذشت  ۵تا  ۶سال از این
موضوع عالوه بر خشک شدن تمام نهالها این اقدام باعث
آسیبهای زیست محیطی به آن منطقه شده است.
او گفت :متاسفانه سازمان محیط زیست به عنوان
متولی امر حفاظت از مناطق چهارگانه کشور استراتژی
سکوت را پیش گرفته و با توجه به سخن رئیس محیط
زیست مبنی بر ملغی بودن این عمل این اتفاق همچنان
ادامه دارد.
به گفتهی نادری با توجه به هشدارهایی که توسط
فعالین محیط زیست و دوستداران طبیعت و اساتید
دانشگاه رخ داد تاکنون واکنشی از سوی سازمان محیط
زیست و منابع طبیعی دریافت نکردهایم.
پیشتر نیز رئیس سازمان محیط زیست گفته بود
پروژه پتروشیمی مازندران مجوزهای الزم را نگرفته و در
دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست در حال برسی
است.

بیابانزدایی و کنترل فرسایش خاک
با احداث نیروگاه خورشیدی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن اشاره
به اینکه بخش عظیمی از کشور ما را بخش بیابانی در
برگرفته است که این مناطق در معرض فرسایش شدید
بادی هستند ،ایده بیابانزدایی و احداث نیروگاه خورشیدی
در مناطق بیابانی را منطقی دانست.
چندی پیش رئیس سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری در جلسه انعقاد تفاهمنامه میان سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق برای ایجاد نیروگاههای
خورشیدی اظهار کرده بود۸۳ :درصد وسعت کشور شامل
خاک،آب و پوشش گیاهی میشود که در حوزه مدیریتی
سازمان منابع طبیعی است و با توجه به شرایط کشور و
اهمیت این منابع طبیعی مدیریت پایدار و گستردهای
مورد نیاز است.
مسعود منصور درباره عملیات بیابانزدایی در کشور
اظهار کرد :بخش عظیمی از کشور ما را بخش بیابانی در
برگرفته است که این مناطق در معرض فرسایش شدید
بادی هستند که آنهارا با عملیات بیابانزدایی از جمله
احداث بادشکن ،نهالکاری و مدیریت روانآب تثبیت و
مدیریت میکنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد جدی ما در مناطق بیابانی،
تثبیت خاک به وسیله فعالیتهای متجانس است ،افزود:
یکی از فعالیتهای متجانس،استفاده از انرژی خورشیدی
است که با کمک این تفاهمنامه،مناطقی که پارامترهای
مناسب احداث نیروگاه خورشیدی را دارند توسط
سازمان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
برق(ساتبا) تایید میشوند و توسط سازمان منابع طبیعی
نیز تهیه میشوند.
به گفته منصور ،برای تثبیت سریعتر خاک ،پیدا کردن
مناطق مناسب ضرورت دارد تا از کانونهای مولد گرد وغبار
جلوگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش:

همه دانشآموزان در کالسهای درس حاضر شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت :حضور
پرشور و با نشاط دانش آموزان در مدارس،
با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی ،در
راستای ارتقای اهداف نظام تعلیم و تربیت
که منجر به اجرایی شدن سند تحول بنیادین
و تربیت تمام ساحتی دانش آموزان میشود،
ضروری است.
یوسف نوری با اشاره به لزوم تقدیر از
مجاهدتهای فرهنگیان فرهیخته ،اظهارکرد:
با پویایی ،نشاط و شادابی به استقبال
آموزشهای حضوری دانش آموزان میرویم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش
بیبدیل ارتباط رودررو و حضوری معلمان با
دانشآموزان ،افزود :با حضور دانش آموزان
و معلمان عزیز در مدارس کشور ،شاهد
ازسرگیری و آغاز آموزشهای حضوری،
همزمان با بهار قرآن در مدارس کشور بودیم.
وی افزود :حضور دانش آموزان و تعامل و
ارتباط آنها با یکدیگر و مربیان خود ،منجر به
ارتقای مهارتهای مختلف به ویژه مهارتهای
زندگی در آنها میشود.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط
عمومی وزارت آموزش و پرورش ،نوری
همچنین تاکید کرد :همه دانشآموزان با حفظ
و رعایت مسائل بهداشتی ،در کالسها درس
حاضر شوند و خانوادهها نیز همکاری الزم را در
این باره انجام دهند تا هم زمان با بهار طبیعت
و بهار قرآن ،بهاری نو در نظام تعلیم و تربیت
را نیز رقم بزنیم.
وزیر آموزش و پرورش روند برقراری
آموزش حضوری در مدارس را تشریح کرد
و گفت :آماده سازی مدارس از نظر فیزیکی
انجام شده است .معلمان نیز همگی برای
حضور در کالس درس آماده هستند.
یوسف نوری ضمن قدردانی از معلمان،
والدین و خیرین گفت :معلمان ،خانه خود
را تبدیل به کالس درس کردند .اولیا ناگزیر
بودند به تکالیف دانشآموزان رسیدگی کنند
و خیرین نیز در آمادهسازی مدارس و تأمین
تبلت دانشآموزی در مناطق کمتر برخوردار
کمک کردند.
وی افزود :از ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
نیز تشکر می کنم .گروههای جهادی به صورت
حضوری در مناطق محروم به دانشآموزان
تدریس می کردند .اپراتور همراه اول نیز با
راهاندازی شبکه آموزشی شاد ،برای آموزش
دانشآموزان کمک کردند .از دولت و وزارت
بهداشت که امکان واکسیناسیون را فراهم
کردند تا کنون اکثر دانشآموزان و معلمان
واکسینه شوند نیز قدردانی میکنم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد :الزم
است چند عذرخواهی نیز داشته باشم .اولیا
در این مدت اذیت شدند و بخشی از بار
تکلیف دانشآموزان بر عهده آنها افتاد؛ معلمان
س درس تبدیل
نیز خانه خودشان را به کال 
کردند و از فرزندان خود گذشتند .همچنین
دانشآموزانی بودند که به دلیل محدودیت
ارتباطی و نداشتن وسایل الکترونیکی ،بازمانده
از تحصیل شدند که البته در این راستا تدابیری
را برای آنها اتخاذ کردیم.

نوری در ادامه به روند برقراری آموزش
حضوری در مدارس اشاره کرد و گفت :آموزش
مجازی مکمل است ،اما آموزش حضوری ،یک
آموزش کامل است .بخشنامهای نیز در این
زمینه ابالغ شده است .تمام مراحل بازگشایی
در این بخشنامه قید شده و جلسات متعددی
با استان های مختلف برگزار و برای هراستان
یک استان معین تعیین شده است.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات بازگشایی
مدارس واکسیناسیون بوده است گفت :تزریق
دز اول در فرهنگیان به  ۹۵درصد ،تزریق دز
دوم به  ۹۰درصد و تزریق دز سوم به ۵۱
درصد رسیده است .در میان دانش آموزان ۱۲
تا  ۱۸ساله نیز  ۹۲درصد دز اول و  ۸۰درصد
دز دوم را دریافت کرده اند و تزریق دز سوم
ندارند .به همین علت موضوع حضوری شدن
مدارس جدی شد و به تصویب رسید.
وزیر آموزش و پرورش افزود :آماده سازی
مدارس از نظر فیزیکی انجام شده است.
معلمان نیز همگی برای حضور در کالس
درس آماده هستند .برای آنکه بتوانیم محیط
یادگیری را جذاب کنیم ،اقداماتی باید انجام
شود .دانش آموزان دوسال از مدرسه دور بوده
اند و عاداتی پیدا کرده اند که باید به تدریج
تغییر یابند .از همکاران میخواهیم انعطاف الزم
را در کالس های درس به ویژه در ایام ماه
مبارک رمضان داشته باشند.
نوری با اشاره به اینکه جشن مختصری
در مدارس نیز به همین مناسبت و همچنین
حلول ماه مبارک رمضان برگزار می شود،
ضرورت های بازگشایی مدارس از جمله تحقق
عدالت تربیتی و آموزشی را بیان کرد و گفت:
برای آنکه بتوانیم خالء ناشی از افت یادگیری
را جبران کنیم از شبکه شاد به عنوان مکمل
استفاده میکنیم و برای بازماندگان از تحصیل
به واسطه کرونا که امر شناسایی آنها انجام
شده ،تمهیداتی را فراهم کرده ایم و برنامه
های جبرانی از بهمن ماه سال گذشته برای
آنها در حال برگزاری است.
وی درپاسخ به پرسشی پیرامون مباحثی
که درباره احتمال افزایش یک ماه به سال
تحصیلی مطرح شده بود گفت :افزایش سال
تحصیلی در چندجای قانون مطرح شده است.
برنامه درسی ملی که زیرنظام سندتحول
بنیادین است از جمله این قوانین است که

زمان تحصیل را مشخص کرده است .در سال
 ۱۳۷۶نیز مجلس زمان کلی تحصیل دانش
آموزان را در قالب قانونی تعیین و اعالم کرده
است که بر اساس آن اتمام سال تحصیلی،
پایان اردیبهشت است و امتحانات خرداد ماه
برگزار می شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود :در قانون
شوراهای آموزش و پرورش نیز زمان آموزش
را باز گذاشته اند و منعطف است که باید از
طریق مصوبه شورا باشد .اما به طور کلی به
نظر می رسد باید مصوبه مجلس را برای تغییر
زمان آموزش بگیریم .پیش از این بررسی هایی
از طریق شورای عالی آموزش و پرورش انجام
شده است ،اما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که
این نیاز چه میزان است و باید چه اقداماتی
انجام دهیم .فعال تالش ما بر این است که با
آموزش حضوری و استفاده از سامانه شاد این
خالها را جبران کنیم .دانش آموزان هم تالش
مضاعفی خواهند داشت.
وی درباره همزمانی یک ماه پایانی سال
تحصیلی با ماه مبارک رمضان و اینکه تغییر
در ساعات برگزاری کالس ها درنظر گرفته
شده است؟ گفت :مدارس از ساعت 7:30
صبح شروع به کار می کنند و به نظرم روزهای
اول به دلیل عدم هماهنگی سرویس های ایاب
و ذهاب با اشکاالت جزیی روبه رو باشیم که
خواستیم تدابیر الزم از طریق سرویس های
معین اتخاذ شود.
وی ادامه داد :در جلسه آموزش و پرورش
شهر تهران با مدیران مناطق صحبت کردم و
آنها اعالم کردند که سرویس های مدارس پای
کار آمده اند و با انجن اولیا و مربیان به توافق
رسیده اند و مشکلی ندارند .وزیر کشور هم
خواسته است تاکسیرانی در روزهای اولیه
کمک کند که کمتر مشکل داشته باشیم .به
هرحال باید توجه داشت که روزهای اول هم
ادارات و دانشگاهها و هم مدارس باز می شوند
و به نظر می آید کمی ساماندهی مشکلتر باشد
و باید مقداری دقیقتر باشیم و کار را جدی تر
دنبال کنیم.
وی درباره وضعیت مدارس ایرانی خارج
از کشور گفت :مدارس جمهوری اسالمی ایران
تابع مقررات کشورهای دیگر هستند و مدارس
ما در کشورهای دیگر باز بوده اند .البته در
کشورهای همسایه تعطیلی هایی بود که

مدارس به تبع آنها تعطیل شدند.
وزیر آموزش و پرورش در خاتمه گفت:
به جامعه حق میدهم ،اولیا ممکن است نگرانی
هایی داشته باشند ،من هم ولی دانش آموز
هستم؛ اما همانطور که قبال تاکید شد ما بر
اساس مصوبه ستاد کرونا عمل کرده و تمهید
مقدمات انجام شده و سامانه نظام مراقبت
کرونا هم در دست مدیران است و اگر دانش
آموزی مبتال شود رصد می کنند.
*فعالیت حضوری مهدهای کودک و
آموزشگاههای آزاد
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش نیز در همین راستا
اعالم کرد که تمام حوزههای آموزشی اعم
از مدارس ،مهدکودکها و پیشدبستانیها،
کالسهای تقویتی و آموزشگاههای زبان
خارجی دایر میشود.
احمد محمودزاده با بیان اینکه دوسال
از زمان فراگیری کرونا گذشته و این بیماری
نظام های آموزشی را با مشکل مواجه کرده
است گفت :کرونا نابرابری های آموزشی و
بحران های موجود به ویژه در حوزه آسیب
های اجتماعی ،فرهنگی و روحی و روانی را
تشدید کرد و به رشد اجتماعی بچه ها آسیب
زد.
وی افزود :در اکثر کشورهای دنیا مدارس
باز هستند .در اروپا به جز بوسنی و هرزگوین،
در آفریقا به جز لیبی ،در آسیا به جز ایران،
هند ،عربستان و بنگالدش و همچنین در
آمریکا تقریبا اکثر مدارس باز هستند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قرار
است در جمهوری اسالمی ایران هم این
بازگشایی انجام شود گفت :از ماههای قبل
آموزش و پرورش برنامه ریزی های الزم را
انجام داده و با همکاری سایر عناصر موثر از
 ۱۴فروردین کالس های به صورت حضوری
برگزار خواهد شد .بر اساس بخشنامه ابالغی
به کل کشور قرار است به جز دانش آموزانی
که بیماری خاص دارند یا درگیر کرونا هستند،
سایر دانش آموزان در کالس های درس حضور
داشته باشند .اگر دانش آموزی نتوانست بنا
به دالیل ذکر شده به مدرسه بیاید از بستر
شاد آموزش را دنبال میکند که البته موقت
خواهد بود و انتظار داریم پس از بهبودی به
مدرسه بازگردد.
وی درباره رعایت نکات بهداشتی به ویژه
فاصله گذاری اجتماعی گفت :دانش آموزان
دوره متوسطه واکسن زده اند و نیازی به
رعایت حتمی فاصله چندمتری نیست .ضمن
انکه امکان تهویه کالس به ویژه در فصل بهار
فراهم است و به طور کلی نگرانی از بابت فاصله
اجتماعی نیست؛ ضدعفونی مدارس نیز انجام
شده است.
محمودزاده با اشاره به اینکه تامین
سرویس مدارس با هماهنگی انجمن اولیا و
مربیان مدارس انجام میشود گفت :در بحث
سرویس مدارس انتظار داریم با همکاری
اولیا و انجمن اولیای و مدرسه این اتفاق
انجام شود.

تفرجگاههای شمال تهران میزبان  ۶۰هزار شهروند و گردشگر نوروزی بود

 ۶۰هزار شهروند و گردشگر نوروزی در بوستانها و مسیرهای
گردشگری شمال تهران در روز طبیعت حضور یافته و روز 13
فروردین را در طبیعت زیبای بهاری سپری کردند .حمیدرضا
حاجوی شهردار منطقه یک ،بابیان خبر فوق اظهار کرد :امسال در

روز طبیعت با توجه به کنترل نسبی بیماری کرونا و نهادینه شدن
رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه ،شاهد استقبال چشمگیر
شهروندان و گردشگران نوروزی از بوستانهای فرا منطقهای،
منطقهای ،محلی و مسیرهای گردشگری در شمال تهران بودیم.

وی افزود :پس از پایان روز طبیعت بالفاصله با حضور  ۴۰۰نیروی
کارگری عملیات نظافت بوستانها ،فضاهای سبز حاشیه معابر و
بزرگراهها و کلیه مسیرهای گردشگری انجام و در مدت کوتاهی
کلیه معابر و بوستانها پاکسازی شد.
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اخبار کوتاه
رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛

وضعیت نه چندان مطلوب شرایط
اقلیمی کشور در سال جاری

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :متاسفانه
شواهد حاکی از آن است که شرایط اقلیمی کشور در سال
جاری وضعیت چندان مطلوبی نخواهد داشت .مساله آب
و ریزگردها از مباحث اساسی هستند که سازمان محیط
زیست باید برای مدیریت آنها مجهز شود.
علی سالجقه در آیین دیدار نوروزی با کارکنان
سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد :مقام معظم
رهبری سال  ۱۴۰۱را به نام «تولید دانش بنیان و اشتغال
آفرین» نامگذاری کردند و این نامگذاری نه به مثابه یک
شعار بلکه فرمانی از سوی فرمانده است و بر همه ما تکلیف
است که با تبعیت از فرماندهی ،برای تحقق این فرمان
بکوشیم.
وی با اشاره به شعار محیط زیستی سال گفت :ما
در سازمان حفاظت محیط زیست و هم سو با شعار سال
حضرت آقا ،یک شعار محیط زیستی برای امسال پیشنهاد
کردیم که عبارت است از« :محیط زیست مردم پایه،
هوشمند و فناورانه».
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه
رییس جمهوری مقرر کرده است که اعضای هیات دولت
هرماه و حداکثر دو ماه میبایست گزارشی را از اقدامات
انجام شده برای تحقق شعار سال ارایه کنند ،خاطرنشان
کرد :ما از گذشته برای بحث فناوری و دانش بنیان در
سازمان حفاظت محیط زیست برنامه داشتهایم که پس از
نامگذاری امسال ،این بحث شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی افزود :مطمئنا آنچه در عرصه محیط زیست کشور
اتفاق میافتد ،جدای از قانون نخواهد بود و از این پس هیچ
کلنگ بدون مجوزی بر زمین نخواهد خورد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر لزوم
تالش برای کوتاه کردن فرآیندها گفت :سال  ۱۴۰۱عالوه
بر تاکید بیشتر بر مباحث فناورانه و دانش بنیان ،تجهیز
پاسگاههای محیط بانی و پایشهای زیستمحیطی را با
دقت بیشتر پیگیری خواهیم کرد و از تمام ظرفیتهای
کشور بهره می گیریم.
سالجقه مردم پایه بودن محیط زیست را به معنای
استفاده از ظرفیت مردم برای حفظ و ارتقای محیط زیست
کشور دانست و تصریح کرد :امیدوارم امسال ،سال شعار
نباشد بلکه سال تحقق فرمان باشد.
معاونت اجتماعی قوه قضائیه اعالم کرد؛

راهاندازی سامانه جامع
حمایت از زنان و کودکان

رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت که
سامانه جامع حمایت از زنان و کودکان به منظور ثبت
اطالعات زنان مراجعهکننده به دفاتر حمایت خانواده و
پیگیری دریافت خدمات ایجاد و راهاندازی میشود.
به گزارش تماشاگران امروز و به نقل از معاونت
اجتماعی قوه قضائیه ،نادیا محمدپور رئیس گروه حمایت
از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه احیای حقوق عامه از
سفارشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم
قوه قضائیه است گفت :ارائه خدمات موثر و اثربخش به
اربابرجوع که همان تکریم اربابرجوع است بخشی از
احیای حقوق عامه به ویژه درباره اقشار آسیبپذیر جامعه
به خصوص زنان و کودکان را شامل میشود به همین
منظور دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از سال ۱۳۸۳
در قوه قضائیه ایجاد شد و براساس شرح وظایف خود هر
روز تعداد کثیری از زنان و کودکان با دالیل مختلف برای
رفع ابهام حقوقی ،قضائی یا سایر مشکالتی که دارند به این
دفاتر در دادگستریها مراجعه میکنند.
وی افزود :از آنجایی که تاکنون هیچ یک از این
اقدامات با توجه به فراوانی تعداد مراجعهکنندگان و
گسترده بودن خدمات ارائه شده در جایی ثبت و ضبط
نشده امکان گزارشگیری و بررسی اثربخشی این خدمات
ارائه شده به مراجعه و چگونگی رفع مشکالت آنها به
صورت جامع در دسترس نیست.

