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دیدگاه

خیران

دبیر مجمع خیرین انتقال خون گفت :پنج مرکز جامع انتقال خون در تهران با مشارکت خوب خیران ساخته میشود.
به گزارش سازمان انتقال خون ،فردین بلوچی افزود :ساخت این پروژهها پیشرفت خوبی دارد و چنین توسعهای با بودجه معمول سازمان انتقال خون هرگز امکان پذیر نبود.
وی ادامه داد :این پنج مرکز در مناطق  20 ،4 ،1و  5تهران ساخته میشود و اغلب پروژهها تا  80درصد پیشرفت داشته است.
دبیر مجمع خیرین انتقال خون اعالم کرد :چنین پروژههایی برای اولین بار است که در این سازمان شکل گرفته و با این سرعت و طبق برنامه پیش رفته است.
وی خبر از گسترش فعالیتهای این مجمع در سایر استانهای کشور داد و افزود :سازمانها و نهادهای اقتصادی برخوردار برای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در امور بهداشت و درمان و انتقال خون به خصوص در
مناطق محروم باید کمر همت ببندند ،چراکه تهیه خون و فرآوردههای خونی حیاتی است و باعث سالمت و رفاه اجتماعی میشود.
در حال حاضر بیش دو میلیون یکصد هزار نفر ساالنه در ایران به صورت کامال داوطلبانه خون اهدا میکنند .

عیسی کالنتری و بحران زیستمحیطی امروز

ضرورت بسیج رسانه برای کمک به حل
مشکالت محیط زیست

ناهید حاجیلو -کارشناس رسانه
در قانون اساســی جمهوری اسالمی ،حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود ،اما در
چگونگی اعمال این وظیفه ،آئین نامه و مقررات کافی وجود ندارد؛ بر این اســاس ،اقدام جهت فراهم
شــدن امکان دستیابی مردم به اطالعات زیستمحیطی و هموار شدن راه مشارکت آنها در حفاظت
از محیط زیست یک ضرورت است .چند سالی است که اخبار محیط زیست به برنامههای ثابت و بی
روح در رسانهها تبدیل شده و اقدامهای مثبت و منفی مربوط به محیط زیست و اظهارنظرهای متفاوت
درباره این اخبار ،بخشــی از محتوای ثابت رســانههای دیداری و شنیداری شده است؛ از این رو توجه
به محتوای برنامههایی که با موضوع محیط زیســت منتشر میشود ،بسیار مهم است .گاهی اخبار به
گونهای منتشر میشود که در برخی موارد به زوایای مهم آن توجه نمیشود و بیش از آن که به کمک
حفاظت از محیط زیست بشتابد ،درجهت خالف آن عمل میکند .رسانهها وظیفه دارند به مردم بگویند
که تخلیه میلیونها لیتر پسابهای صنعتی ،فاضالبهای شهری ،روستایی ،بیمارستانی ،کشاورزی و
دفع غیراصولی میلیونها کیلوگرم انواع زباله ،از زبالههای خطرناک عفونی و شیمیایی گرفته تا کودهای
مصنوعی ،حشره کش ها ،مواد پاک کننده ،همگی باعث زشت شدن چهره محیط زیست و آلودگیهای
گسترده در منابع آب و خاک کشور شده است .رسانهها وظیفه دارند درباره مرگ تدریجی دریاچهها و
تاالبها بگویند و به اهمیت و نقش حیات وحش و پیامدهای نابودی آن اشاره کنند؛ اما سوال این است
که رسانهها چگونه و از چه راههایی باید به اطالعات و حقایق زیستمحیطی دست یابند تا به مردم و
مسئولین منعکس کنند؟ درحال حاضر تنها رویکردی که در استفاده از رسانهها شاهدیم ،اطالع رسانی
«اخبار» محیط زیســت بوده اســت ،اگرچه انعکاس اخبار و اطالعات نیز در جای خود نیاز به تعمق و
تامل بیشتر دارد .رسانهها به خصوص رسانه ملی باید برنامههایی را برای ارتقا و اعتالی سطح دانش
زیستمحیطی عمومی با همکاری کارشناسان توانمند محیط زیست تهیه و پخش کند که متاسفانه این
شــکاف در فضای همکاری رسانهها و کارشناسان مجرب محیط زیست ،به چشم میخورد و مشهود
است .امروزه علیرغم تخریبهای محیط زیست که طی سالیان سال در کشور به وقوع پیوسته ،این
موضوع هنوز به یک دغدغه ملی تبدیل نشده است و تا زمانی که افکار عمومی نتواند به وضوح درباره
وضعیت محیط زیست اظهارنظر کند ،نمیتوان انتظار داشت که محیط زیست به یک دغدغه جمعی
تبدیل شود .رویکرد رسانهها در اهمیت یافتن مسائل محیط زیست و چگونگی برخورد افکار عمومی و
مسئوالن با آن در حل مسائل یاد شده موثر است .یکی از مسائلی که سازمان حفاظت محیط زیست را
به عنوان دستگاه مرجع در کشور دچار مشکل میکند ،این است که انتقاد را هجمه بپندارد ،در حالی که
پذیرش انتقادها ،تصمیمها و عملکرد سازمان را در معرض داوری افکار عمومی قرار میدهد .پیامهای
انتقادی رسانهها از ضرورتهای فعالیتهای رسانهای است و پیامدهای اصالحی دارد و از آنجا که منافع
رســانهها با هم متفاوت است ،بدیهی است راه انتقال اطالعات به آنها نیز با هم فرق دارد .همچنین
ارتباط با رسانهها باید یکسان و بدون تعصبات جناحی و شخصی باشد ،چرا که در صورت جذب یک یا
چند رسانه ،سازمان حفاظت محیط زیست فضای بخشی از افکار عمومی را در اختیار میگیرد و حذف
ی داشته باشد و در نهایت این ارتباط
دیگر رسانهها میتواند عدم همکاری مثبت آنان با سازمان را در پ 
گزینشی به ضرر محیط زیست کشورمان اســت .هنوز هموطنان عزیزمان به این باور نرسیدهاند که
ت ما هم در پیوند با وضعیت محیط
ت و اقتصاد ،فرهنگ و امنی 
مسئله محیط زیست مسئله آب و نان اس 
زیست کشور است .رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی وظیفه دارند هرجا که محیط زیست و
منابع طبیعی در معرض تخریب و تهدید قرار گرفته باشد ،افشاگری کنند ،اما تا زمانی که افکارعمومی
نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس نشــود ،شاهد وارد آمدن خسارتهای بیشتری به محیط
زیست کشورمان خواهیم بود.
خبر

گوزن زرد ایرانی سرشماری میشود
گونهای باارزش در خطر انقراض

شهال منصوریه

رئیــس جمهور ،برخــاف دوره یازدهم این بار رئیس
سازمان محیط زیســت را به سرعت انتخاب کرد و طی
حکمی عیسی کالنتری را به عنوان معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد تا
گمانه زنیها درخصوص ریاســت سازمان محیط زیست
دولــت دوازدهم پایان یابد .ایــن انتصاب بعد از انتصاب
معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان
و خانواده صورت گرفت .معصومه ابتکار بعد از یک دوره
چهارســاله با فراز و نشیبهای بسیار در سازمان محیط
زیست ،رســما کلید اتاق ریاست سازمان محیط زیست
را به عیسی کالنتری تحویل داد .عیسی کالنتری متولد
شهر مرند در اســتان آذربایجان شرقی و  65ساله است
اهلل هاشــمی رفسنجانی
و در دولتهای اول و دوم آیت 
وزیر کشاورزی بود .که گفته میشود وی پس از ادغام دو
وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار در این وزارت
را رها کرد و از ســال  ۱۳۸۱با تشکیل خانه کشاورز به
عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی ،دبیر کل آن
شــده و تا کنون در این سمت فعالیت میکند .کالنتری
از سوی اســحاق جهانگیری به عنوان مشاور معاون اول
رئیس جمهور در امور آب ،کشــاورزی و محیط زیست و
همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شد
که بســیاری عملکرد او را در احیای دریاچه رو به زوال
ارومیه را مثبت قلمداد میکنند .وی با اشــاره به بحران
خشکسالی در ایران ،در اردیبهشت سال  94ضمن هشدار
گفت که اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود  ٧٠درصد
ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  ٥٠میلیون نفر برای زنده
ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند.
او دارای مــدرک دکتــرای فیزیولوژی و بیوشــیمی
محصوالت زراعی از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا میباشد.
وی همچنین دارای لیسانس زراعت گرایش اصالح نباتات
از دانشــکده کشاورزی دانشــگاه ارومیه و فوق لیسانس
فیزیولوژی زراعی از دانشگاه نبراسکا در آمریکا است.
گزینههای ریاست محیط زیست روی میز حسن
روحانی
اگرچه کالنتری در مقایســه با دیگر گزینههای مطرح
شــده پیشــینه قابل توجهتری در حوزه محیط زیست
داشــت اما طرح نامش از آغاز چندان با خوشآمدگویی
محیطزیستیها همراه نبود.
به گزارش مهر ،منتقدان کالنتری نگران نگاه سازهای و

همچنین عدم حاکمیت نگاه محیط زیستی در حوزههای
مدیریتی پیشــین وی بودند .ایــن منتقدان میگفتند
کالنتری کسی است که توسعه نیشکر را در خوزستان
گسترش داد و این موضوع منجر به نابودی و دست کم
خســارتهای گسترده در محیط زیست این استان شد.
همچنین طرح پیشــنهادهای گوناگون سازهای از جمله
انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه به این نگرانی دامن
زده بود .این منتقدان از همزمانی ریاســت او بر سازمان
محیط زیست همزمان با انتخاب حبیباهلل بیطرف به
عنوان وزیر نیرو که نامش با سدسازی و طرحهای انتقال
آب از زاگرس به کویر گره خورده ابراز نگرانی میکردند.
حمایت از محصوالت تراریخته از دیگر نگرانیهای فعاالن
محیط زیست نسبت به ریاست کالنتری بر این سازمان
بود .اگرچه منتقدان سهم کالنتری را در خشکی دریاچه
ارومیه به دلیل گسترش بیرویه کشاورزی در حوضه آبریز
این دریاچه پررنگ میدیدند اما موافقان او عملکردش در
ستاد احیای دریاچه ارومیه را موفق ارزیابی میکردند چرا
که به گفته موافقان و بر اساس آمارها و گزارشهای دولت
این ســتاد با مجموعهای از اقدامات گوناگون موفق شد
وضعیت دریاچه را به تثبیت برساند.
به هرروی حجم نگرانیهای فعاالن محیط زیســت به
حدی بود که منجر به کمپینی برای حمایت از رقیب او
برای ریاست این سازمان یعنی محمد فاضلی شد .مدافعان
محمد فاضلی معتقد بودند که او در مرکز بررســیهای
اســتراتژیک ریاســت جمهوری کابینه یازدهم همواره
مواضعــی محکم و درخور تقدیر نســبت به چالشهای
محیط زیستی داشته اســت و سکانداری او بر سازمان
محیط زیست میتواند این ســازمان را از موضع ضعف
و تحمیل نگاههای خارج محیط زیستی برهاند .دفاع از
فاضلی با نوشتن نامههای سرگشاده که به امضای استادان
سرشناس حوزه محیط زیست رسیده بود نیز همراه شد
اما منتقدان ضعف اصلی انتخاب فاضلی را فقدان هرگونه
پیشینه اجرایی در حوزه محیط زیست عنوان میکردند
که راه را بر هرگونه ارزیابی میبست.
گزینه دیگری که در روزهای اخیر به طور جدی مطرح
شد محمد مجابی بود .درست زمانی که نام کالنتری به
طور جدی برای ریاست ســازمان محیط زیست مطرح
شد ،شــرط و شــروط کالنتری برای ریاست که شامل
مواردی همچون افزایش بودجه و اختیارات این سازمان
بود باعث شد نام مجابی به روی میز حسن روحانی برود.
مدافعــان مجابی نقش مهم وی بــرای تهیه و تنظیم
سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام و همچنین در تهیه و تنظیم

لوایح متعدد محیط زیستی ارائه شده در سالهای اخیر از
طرف سازمان محیط زیست به مجلس را نقطه قوت وی
ارزیابی میکردند.
فاجعه آب گرفتاری اصلی محیط زیست کشور ما است
رئیس جدید ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان
اینکه فاجعه آب گرفتاری اصلی محیط زیســت کشور
اســت گفت :مشکالت امروز زیســتمحیطی ما نتیجه
رفتارهای سالهای گذشته بوده که با کمک حاکمیت و
دولت بخشی از خسارت وارده قابل جبران است.
عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست در مراسم تودیع و معارفه رئیس
سابق و جدید این ســازمان با بیان اینکه فاجعه آب در
کشــور ما گرفتاری اصلی محیط زیســت است ،گفت:
شرایطی که امروز جنگلهای زاگرسی دچار آن شدهاند،
حتی در زمان یخبندان هم ســابقه نداشــته است .این
جنگلها امروز در آتش بیماری گرفتار شدهاند .وی اظهار
داشــت :زمانی که عشایر کشور را برای تولید  120هزار
تن گوشت حمایت میکردیم به فرسایش خاکی حاصل
از آن توجهی نداشتیم .اگر رودخانه کارون و ارس امروز با
مشکالت زیستمحیطی روبهرو هستند نتیجه رفتارهای
دیروز ما در این زمینه اســت .کالنتــری ادامه داد :این
شرایط را نمیتوانیم به گردن رفتارهای زیستمحیطی
پیش از انقالب اسالمی بیندازیم .رئیس جدید سازمان
حفاظت محیط زیست ابراز داشت :اگر حاکمیت و دولت
بخواهد میتوانیم بخشی از این خسارتها را جبران کنیم.
وی گفت :از  132میلیارد متر مکعب آبهای تجدید
پذیر در حال حاضر تنهــا  88میلیارد متر مکعب باقی
مانده اســت .این در شرایطی اســت که ما  110درصد
آبهای تجدید پذیــر خود را مصرف میکنیم در حالی
که تراز بینالمللی آن حدود  40درصد اســت .کالنتری
با بیان اینکه ما بســیاری از تاالبهای کشور را از دست

شرایط «معلم» شدن

معاون فنی حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی از سرشــماری گوزن زرد ایرانی شهریورماه
سالجاری بعد از وقفه سه ساله خبر داد .حجت جباری با بیان اینکه گوزن زرد ایرانی یکی از گونههای
بسیار باارزش جهانی اســت که متاسفانه در معرض انقراض است افزود :در سال  ۵۶تا  ۶۷به دلیل
فراهم بودن شــرایط مناسب زیست در جزیره اشک دریاچه ارومیه گوزن زرد ایرانی به این زیستگاه
منتقل شد .وی با بیان اینکه هم اکنون جزیره اشک بهترین زیستگاه گوزن زرد ایرانی دردنیا به شمار
میرود اظهارداشــت :در آن زمان تعداد  ۵۹رأس گوزن زرد ایرانی از مناطق مختلف کشور به جزیره
اشک منتقل شــد و هم اکنون این گونه در این زیستگاه مشغول گذران زندگی است .جباری ادامه
داد :بر اساس آخرین سرشماری که مربوط به سه سال پیش است تعداد گوزنهای زرد ایرانی در این
جزیره به  ۱۶۶رأس رسیده بود که هم اکنون نیز تخمین زده میشود  ۲۰۰رأس گوزن زرد ایرانی در
جزیراشک دریاچه ارومیه باشد.
احداث آبشخور و آب انبار در جزیره اشک دریاچه ارومیه
وی وســعت جزیره اشــک دریاچه ارومیه را دو هزار و  ۵۰۰هکتار عنوان کرد و افزود :هم اکنون
گوزن زرد ایرانی به این زیستگاه عادت کرده و جزیره اشک نیز به بهترین زیستگاه این گونه با ارزش
تبدیل شده است .معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بحران زیستمحیطی
دریاچــه ارومیه و تاثیرآن بر زندگی گوزن زرد ایرانی گفت :با بحران دریاچه ارومیه تأمین بخشــی
ازمایحتاج اولیه این گونه از جمله علوفه و آب با مشکل مواجه شد .وی اضافه کرد :در این راستا محیط
زیست استان برای تأمین این نیاز اقدام به احداث آبخشور و آب انبارهای الزم برای ذخیره سازی آب
مورد نیاز گوزن زرد ایرانی کرده و در مواقع ضرروی نیز برای تأمین علوفه مورد نیاز از طریق هلیکوپتر
اقدام کرده است .به گزارش مهر ،جباری با اشاره به ادامه بحران زیستمحیطی دریاچه ارومیه افزود:
با کم شدن میزان آب دریاچه ارومیه در حال حاضر شاهد متصل شدن جزایر دریاچه به هم هستیم
که این امر موجب شده تعدادی از گوزن زرد ایرانی به جریزه کبودان رفته و نیز قوچ و میش نیز به
جزیره اشک بیایند.
 ۴۰۰رأس قوچ و میش در جزیره اشک دریاچه ارومیه مشاهده شده است
وی با بیان اینکه این درحالی اســت که در ســالهای قبل هیچ موردی از قوچ و میش در جزیره
اشک مشاهده نشده بود اما با اتصال جزایر دریاچه هم اکنون  ۴۰۰رأس قوچ و میش در جزیره اشک
مشاهده شده است .جباری گفت :حضور قوچ و میش و سایر گونههای جانوری در جزیره اشک موجب
ایجاد رقابت غذایی و نیز آب آشامیدنی بین حیات وحش شده و ادامه حیات گوزن زرد ایرانی را برای
تأمین مایحتاج غذایی خود با مشکل مواجه میکند.
معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی حضور شغال و روباه در جزیره اشک درپی اتصال
جزایر دریاچه ارومیه را یکی از تهدیدات جدی برای بچه گوزن زرد ایرانی دانست و گفت :این اداره
کل در نظر دارد با اقدامات اساسی زمینه ادامه حیات گوزن زرد ایرانی را در جزیره اشک فراهم کند.
برنامه مدیریت گوزن زرد ایرانی در دستور کار است
جباری با بیان اینکه جزیره اشــک دریاچه ارومیه به اعتقاد کارشناسان بین المللی و ملی یکی از
زیســتگاههای مناسب حیات گوزن زرد ایرانی در دنیاست عنوان کرد :هم اکنون وضعیت این گونه
جانوری به دلیل اقدامات زیســتمحیطی استان در شرایط مناسبی قرار دارد .وی با اشاره به تدوین
برنامه مدیریت گوزن زرد ایرانی عنوان کرد :برای خروج این گونه شــاخص از لیســت گونههای در
معرض انقراض این برنامه تدوین شده و مراحل نهایی را طی میکند و بر اساس این برنامه اقدامات
حفاظتی و نیز ازدیاد جمعیت آن در کنار فراهم کردن شرایط حیات مناسب در دستور کار ویژه قرار
میگیرد.
پارک ملی دریاچه ارومیه شامل  ۱۰۲جزیره بزرگ و کوچک که مهمترین آنها جزیره کبودان یا
قویون داغی به مساحت  ۳۱۲۵هکتار زیستگاه قوچ و میش ارمنی و جزیره اشک به مساحت ۲۵۷۰
هکتار زیســتگاه اصلی گوزن زرد ایرانی است .در سراسر دنیا و به طور کل  ۲گونه گوزن زرد وجود
دارد :گــوزن زرد ایرانی و گوزن زرد اروپایی .گوزن زرد ایرانی گونه خاصی اســت که فقط در ایران
زندگی میکند.

اجتماعی

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت:
موضوع پذیرش و تربیت دانشجو معلمان تقریب ًا از پنج
سال پیش با تأسیس دانشگاه فرهنگیان کلید خورد و
تأکید بر داشــتن صالحیت برای افرادی است که قرار
است به عنوان معلم به آموزش و پرورش ورود کنند.
احمــد عابدینی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به
مصوبات شــورای عالی درباره نحوه ورود به شــغل
معلمــی و صالحیتهــای مرتبط بــا آن اظهار کرد:
این صالحیت دارای ســه بخش مهم است که شامل
صالحیتهای عمومی ،تخصصــی و صالحیتهای
حرفــهای بوده و کســب این صالحیتها از ســوی
داوطلبان ،شرط ورود به شغل معلمی است.
وی افزود :در بخش صالحیتهای حرفهای فرد باید
صالحیتهای عمومی را داشــته باشد تا بتواند جذب
شــود ،همچنین باید حائــز صالحیتهای تخصصی
باشــد؛ یعنی در رشته مورد نظر درس خوانده و سپس
دورههای مرتبط با روشهای تدریس و فن معلمی را
گذرانده و امتیاز الزم را کســب کرده باشد .یک معلم
باید مهارتهای تدریــس و انتقال مطالب و تعامل با
دانش آموز را هم بداند.
معاون دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با
تاکیــد بر اینکــه در بخش صالحیتهــای عمومی،
توانمندیهای جسمانی فرد دارای اهمیت است گفت:
همچنین بحث شرایط روحی و روانی که در مصوبات
قید شده ،برخورداری از سالمت کامل روحی و روانی

و جسمانی الزم است.
عابدینی ادامه داد :برای کســی که دارای مشــکل
روانی باشــد به هیچ عنوان تبصرهای نداریم اما درباره
شرایط جســمانی الزم باید گفت که یک معلم برای
کاری که استخدام میشود باید بتواند شرایط فیزیکی
انجام آن را داشــته باشــد و در اینجا قید «ســامت
کامل» مطرح نیست ،یعنی شاید یک عیب که مشهود
نباشــد در فردی وجود داشته باشــد که برای معلمی
کردن وی اشــکال ایجاد نکند اما در بخش سالمت
روانی کلمه «کامل» در تبصره مربوط قید شده است.
وی با بیان اینکه چون قرار اســت معلم در اجتماع،
مدرســه و میان دانش آموزان حضــور پیدا کند ،باید
شرایط مناســب و قابل قبولی داشــته باشد تا وجهه
اجتماعــی وی حفظ شــده و موجب ارتقــای جایگاه
معلمی شــود عنوان کرد :تمامی مالکهای قید شده
برای پذیرش معلم از ســوی دانش آموز مؤثر اســت.
بنابراین ظاهر ،توانایــی ،زیبایی و بهخصوص توانایی
معلم در انتقال مطالب حائز اهمیت اســت و این بحث
یک وجهه علمــی و روانشناســی دارد که در تمام
کشــورهای دنیا مد نظر اســت و حتی نوع برقراری
ارتباط و بســیاری فاکتورهای دیگــر مورد توجه قرار
میگیرد ،کما این که نوع پوشــش معلم هم در جذب
دانش آموزان مؤثر است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید
کــرد :معلم حق ندارد با لباس نامناســب و ژولیده در

ترکیه۱.۵برابر استحصال آب ایران
را در «ال سو» مسدود کرده است

کالس درس حاضر شــود و شــورای عالی در قالب
طرح جامعی پیش بینی کــرده که آموزش و پرورش
تسهیالتی برای لباس مناســب و در شأن معلم ارائه
کند تا معلم با لباس مرتب و شــیک در کالس حاضر
شود.
عابدینی افزود :قانون عطف بماسبق نمیشود؛ یعنی
اگر بنــا به هر علتی افــرادی وارد آموزش و پرورش
شدهاند که شرایط فیزیکی مطلوب را نداشته باشند ما
از این افراد در مدارس استثنایی استفاده خواهیم کرد و
توصیه کردهایم آموزش و پرورش این افراد را از چرخه
معلمی به سمت و ســوی اداری و یا کارهای اجرایی
سوق دهند و اخراجی در کار نیست.
وی پیشــنهاد شــورایعالی برای جــذب معلمان
ورودی را داشــتن دســت کم معدل  ۱۵اعالم کرد و
گفت :شرایط سنی بین  ۲۲تا ۳۲سال است چون قصد
مــا ورود بهترینها به آموزش و پرورش برای شــغل
معلمی است .در حال بهبود شرایط برای ورود نخبگان
و برترینهای المپیادهای علمی کشوری هم هستیم.
معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت :شرایط
دریافتی و اســتخدامی در آمــوزش و پرورش با دیگر
دســتگاهها متفاوت اســت؛ چون ما با روح و روان و
ســپس جان دانش آموزان سرو کار داریم پس بعضی
از قوانین استخدامی کشوری برای معلوالن و جانبازان
در آموزش و پرورش باید مســتثنی شود و این افراد را
در امور اداری و یا مدارس استثنایی به کار بگیریم.

حفاظت عرصههای جنگلی کشور با ماهواره
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها،مراتع و
آبخیزداری گفت :عرصههای جنگلی و منابع طبیعی
کشور به ویژه در مناطق سخت گذر در برابر حوادثی
نظیر آتش سوزی و تعرضهای عمدی از طریق پایش
ماهوارهای حفاظت میشود.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری فارس ،سرهنگ پاسدار قاسم سبزعلی در
نشست هماهنگی اطفای حریق منابع طبیعی استان
فارس در شیراز افزود :با اســتفاده از سامانه ارتباطی
دیجیتــال و پایش ماهوارهای ،بــدون حضور نیرو در
عرصههای جنگلی و منابع طبیعی میتوان کانون آتش
ســوزی در اراضی ملی را رصد کرد و اقدامات اولیه را
برای مهار آتش انجام داد.
وی ادامه داد :با بهرهگیری از این ســامانه هوشمند،
تمام مناطق حادثه خیز به ویژه در نقاط سختگذر و
دور از دسترس کنترل و تا حد قابل توجهی از تعرض
به اراضی ملی و وقوع آتش سوزی پیشگیری میشود.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیــزداری بیان کرد :همچنین پوشــش ارتباطی

خــوب در عرصههای منابع طبیعی از طریق موقعیت
یاب ( )GPSو رصد اطالعــات جزئی نقاط کور نیز
از جمله قابلیتهای این سامانه هوشمند حفاظتی به
شمار میآید.
سبزعلی اظهار داشت :افزون بر این با هدف حفاظت
هر چه بیشــتر از اراضی ملی ،تا پایان سال  96تعداد
قابل توجهی خودرو آتش نشانی برای اطفای حریق در
عرصههای منابع طبیعی اختصاص مییابد.
وی ،اعتبار مورد نظر برای تجهیزات انفرادی را 120
میلیارد ریــال و اعتبار اختصاص یافتــه برای تامین
سامانههای ارتباطی جدید را 180میلیارد ریال اعالم
کرد .فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری با اشاره به کمبود شدید نیروی حفاظتی
برای اراضی ملی کشــور ،بیان داشــت :نبود ساختار
تشکیالتی مناسب نیروهای حفاظتی یکی از مهمترین
مشــکالت موجود برای حفاظت کامــل از این عرصه
هاست.
ســبزعلی ادامــه داد :هماینک بــرای حفاظت از
135میلیون هکتار از منابع طبیعی کشور تنها چهارهزار

دادهایم و این روند به خاطر نبود سیالب در کشور است،
افزود :امروز به خاطر عدم مدیریت صحیح باید هزینههای
 100برابری نبود آب در کشور را بپردازیم.
وی خاطر نشان ساخت :وضعیت هوا به کمک دولت به
راحتی اصالح خواهد شــد .اما فرسایش خاک و تشکیل
دوباره آن که  700سال زمان نیاز دارد کار دشواری است.
رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست معصومه
ابتکار را سمبل محیط زیست ایران و چهره جهانی خواند
و گفت :باید ســعی کنیم شــاخصهای محیط زیستی
کشورمان را بهبود دهیم.
بحرانهای زیستمحیطی ایران
چنــان کــه معــاون اول رئیس جمهــوری گفته در
بررســیهای انجام شــده ،در میان ده اولویت نخســت
شــهروندان چهار موضوع زیستمحیطی قرار دارد .یکی
از این معضالت آلودگی هوا و افزایش شدید گرد و غبار
است که از سالها پیش به استان و منطقه خاصی مربوط
نمیشــود و تقریبا تمام شــهرهای ایران را درگیر کرده
است.
عیسی کالنتری درباره بحرانهای زیستمحیطی ایران
گفت :مشکالت مربوط به آلودگی هوا قابل حل است ولی
مسائل مربوط به آب به راحتی قابل جبران نیست؛ فاجعه
کشور ما در آب اســت و گرفتاری اصلی محیط زیست
کشور در منابع آبی است.
محیط زیست مسئله عاجل ایران است
معاون اول رئیس جمهور با اذعان به اینکه محیط زیست
مسئله عاجل ایران است و یک مسئله فانتزی نیست گفت
امیدواریم در دولت دوازدهم توسعه کشور پیش برود و با
مانع روبرو نشود .اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور در مراســم تودیع و معارفه رئیس پیشین و تازه
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :دولت قدر سرمایه
اجتماعی خود را میداند و همه تالشــش را میکند تا
مطالبات نیازهای مردم را جامعه عمل بپوشاند .وی اظهار
کرد :در شروع کار دولت یازدهم با مسائل پیچیدهای در
حوزه محیط زیســت روبهرو بودیم .کالنشهرهای ما با
دهها مسئله روبرو بودند ،ازجمله مصرف بنزینی که همه
میدانستند خطرناک است و باید از سراسر کشور حذف
شود به همین دالیل فکر شــد که دولت باید از مسائل
محیط زیســت به طور جدی حمایت کند و به همین
دلیل هم آقای روحانی گفتند دولت ایشان دولت محیط
زیست اســت و اولین مصوبه این دولت هم یک مصوبه
محیط زیستی بود تا برای نجات دریاچه ارومیه کارگروهی
تشکیل شد و امروز بخش وسیعی از آن دغدغه رفع شده
است.

نیروی حفاظتــی وجود دارد و این مســئله عالوه بر
ایجاد مشــکالت فراوان برای حراست از این عرصهها
با اســتاندارهای حفاظتی جنگلبانی ســایر کشورها
نیــز فاصله زیادی دارد .او گفت :بــر این باوریم که با
برنامهربزی اصولی و زیربنایی و همچنین بهره گیری از
مشارکتهای مردمی ،جوامع محلی و تشکلهای مردم
نهاد میتوان جلو بســیاری از تخریبها و آسیبهای
وارده به عرصههای منابع طبیعی را گرفت.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشــور ،بر لزوم فرهنگ ســازی در بین
مردم برای احیا و حفاظت از عرصههای جنگلی تاکید
کرد و اظهار داشت :حمایت و پشتیبانی سایر دستگاهها
از منابع طبیعی و هماهنگی با این مجموعه نیز میتواند
به قانونمند شدن ضوابط این سازمان در اجرای وظایف
اصلی خود در حفاظت بهتر از عرصههای ملی کمک
کند .وی افــزود :منابع طبیعی به تنهایی قادر به رفع
مشــکالت در این حوزه وسیع نیست به همین سبب
همه دستگاههای مربوطه در این عرصه باید وارد عمل
شوند تا مشکالت موجود برطرف شود.

مدیرکل دفتر مشــارکتهای مردمی ســازمان محیطزیست ،احداث منابع
آبی درترکیه را مخالف کنوانســیونهای بین المللی و مخرب دانست وگفت:
ترکیه۱.۵برابر استحصال آب ایران را در ال سو مسدود کرده است.
محمد درویش در گفت وگو با مهر ،پیرامون موضوع ســد الی سو در ترکیه
بیان داشــت :ترکیه در رودخانه فرات ۱۰میلیارد مترمکعب و در رودخانه دجله
 ۱۴میلیارد مترمکعب مخزن احداث کرده اســت که باعث میشود ۲۴میلیارد
متر مکعب آب در ســد ال سو ذخیره شود این میزان آب محبوس شده بیش
از  ۱.۵برابر آب قابل استحصال ایران است که مقدار بسیار قابل توجهی را در
بر خواهد گرفت .وی افزود :با احداث ســدهای کشور ترکیه طبیعی است که
بیش از ۲.۵میلیون هکتار از اراضی کشــاورزی در سوریه و  ۴.۵میلیون هکتار
در عراق نابود میشود از سوی دیگر ریشههای تولید گرد وخاک نیز در منطقه
دهها برابــر افزایش پیداکرده و ایران را نیز متاثیر میکند که از جمله تاثیرات
سوء آن ،ســامتی و کاهش فعالیتهای زایشی رویشگاه زاگرس خواهد بود
که خطری بزرگ است.
پویشهای مردمی وارد عمل میشوند
مدیرکل دفتر مشــارکتهای مردمی سازمان محیطزیســت در ادامه ابراز
داشت :متأســفانه دولتهای ایران ،عراق و سوریه به دالیل مختلف آنطور
که باید به دولت ترکیه فشــار وارد نیاوردند یکی از دالیلش این است که خود
آنها هم در کار ترویج سدسازی سهم داشتند اما با راهاندازی پویش مردمی با
عنوان نجات میانرودان سازمان حفاظت محیط زیست در حد بضاعت خود از
این پویش حمایت میکند.
درویش در ادامه داد :این محبوبترین پویش مردمی محیطزیســت ایران
است که نزدیک به ۱۳۰هزار نفر تاکنون آن را امضا کردند که اگر تعداد امضاها
به بیش از یکمیلیون امضا برســد میتوانیم به کمک انجیاوهایی که مقام
مشورتی در سازمان ملل دارند آن را بهعنوان یک سند ثبت و از طریق دادگاه
الهه به افکار عمومی فشار وارد کنیم تا سمنهای ترکیه که مخالف سدسازی
هستند حقآبه خودشان را از دجله و فرات پس گیرند و از بروز پدیده ریزگردها
در ایران نیز جلوگیری شود.
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اجالسیه زیر گردها در تهران چه
نتیجهای داشت ،بیان کرد :اجالسیه ریزگردها در تهران به تبیین صورتمسئله
و ایجاد کارگروههای تخصصی پرداخت تا بعد از به دست آوردن دیتا به اینسو
حرکت کنیم که در حال حاضر فارغ از عدد ،رقم و پژوهشها ،بهصورت دقیق
کشورهای ترکیه ،عراق سوریه و ایران چه میزان در بروز ناپایداری اکولوژیک
منطقه سهم داشتند.
رفع ریزگردها به تعهدات بین المللی منوط است
مدیرکل دفتر مشــارکتهای مردمی سازمان محیطزیست گفت :در اولین
اجالسیه ،ســازمان ملل قول داد که کشورهای دخیل در ایجاد ریز گردها را
پای میز مذاکره فراخواند و با توجه به تعهدات کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
ســهم هر کشور در بروز ناهنجاری مشخص شــود .درویش در دیگر بخش
ســخنان خود ضمن بیان اینکه هرکدام از بانکهای کشور دارای مسئولیت
اجتماعی هســتند لذا تالش شد تا از این ظرفیت برای محیطزیست استفاده
شــود ،ابراز داشت :اتاق فکری بهعنوان محیط بانک از تلفیق محیطزیست و
بانکداری دیجیتالی ایجاد شد تا بهاینوسیله از بانکهایی که خواهان کمک به
محیطزیست هستند بخواهیم ایدههای خود را در این اتاق فکر عنوان کنند .وی
با بیان اینکه بانکها بهخوبی میتوانند در حوزههای اجتماعی و محیطزیست
عملکرد موثری داشته باشــند ،افزود :بانکها میتوانند با هدایت بودجههای
اندک در راستای حفظ محیطزیست برای ارتقای توان سازندگی کشور تالش
کنند و همچنین از ســوی دیگر در این اتاق فکر با تشویق بانکها به سمت
بانکداری بدون کاغذ حرکت کنیم.

