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شمارش معکوس برای اجرای 
از کارت  الزام اســتفاده  طرح 
ســوخت به صدا درآمده و الزم 
است مالکان وســایل نقلیه در 
روزهای  باقی مانده، نســبت به 
دریافت کارت سوخت خود اقدام 
کنند. به گزارش ایسنا با استفاده 
از اطالعــات موجــود در این 
اینفوگرافی،  متقاضیان می توانند 
جهت دریافت کارت سوخت خود 

اقدام کنند . 

راههایدریافت
کارتسوختالمثنی

وگمشده

گزارش تصویری

رئيس سازمان محيط  زیست:
تعطیلیمدارسطبیعتباجوازشرعیوامنیتیبود

شهروند| آبان ماه پارسال بود که خبر آمد نخستين مدرسه طبيعت کشور پلمپ 
شده است. نگرانی ها برای مدرسه »کاوی کنج« که  سال 13۹3 در مشهد تأسيس شد 
و چراغ جدیدی را روشن کرده بود، زیاد شد اما هيچ کدام از دلواپسی های دوستداران 

محيط  زیست برای باقی ماندن آن اثری نداشت. 
مدارس طبيعت زمانی که معصومه ابتکار رئيس سازمان حفاظت محيط  زیست 
بود به ابتکار عبدالحسين وهاب زاده در پاک علم و فناوری تحت عنوان آموزش در 
طبيعت آغاز به کار کرد و مورد استقبال خوبی هم قرار گرفت، اما اواخر بهمن ماه ۹6 و 
تنها سه سال پس از تأسيس نخستين مدرسه، مشکالت آغاز شد. تا آن زمان مدارس 
طبيعت مجوز فعاليت خود را از سازمان محيط  زیست دریافت می کردند، اما پس از 
آن و براساس بخشنامه حفاظت محيط  زیست، ادارات کل استان ها موظف شدند از 
صدور هرگونه مجوز جدید برای تأسيس مدارس طبيعت پرهيز کنند. فریبا رضایی، 
رئيس اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محيط  زیست تهران، فروردین 
پارسال به  ایسنا گفت: »قرار بوده سازوکاری برای فعاليت مدارس طبيعتی که پيش 
از ابالغ این بخشنامه، مجوز فعاليت از محيط  زیست دریافت کرده اند، مشخص شود 
اما گویا تاکنون این اتفاق نيفتاده و در حال حاضر شاهد تعطيلی مدارس طبيعت 
هستيم.« سازوکار اعالم شــده اما از این قرار بود که محيط  زیست ارایه مجوز را به 
آموزش و پرورش واگذار کرد ولی درنهایت این سازمان هم به دالیل گوناگون از زیر 
بار مجوز دادن شانه خالی کرد و باعث شد مجوز حدود 70 مدرسه یک به یک باطل 

شود و سازمانی هم برای تمدید واکنش نشان ندهد.
نگرانی ها برای ادامه فعاليــت این مدارس همچنان ادامه داشــت تا این که روز 
گذشته عيسی کالنتری، رئيس سازمان حفاظت محيط  زیست آب پاکی را روی 
دست خيلی ها ریخت و گفت مدارس طبيعت غير قانونی اند. او گفت که این مدارس 
مجوز رسمی نداشتند و اگر بچه ها آسيبی می دیدند باید رئيس سازمان دیه می داد 
یا زندان می رفت. کالنتری اما از غير شرعی بودن این مدارس هم گفت و اعالم کرد 
که طبق فتوای مراجع، این مدارس ایدئولوژی غير دینی دارند، چون سگ و گربه 
در این مدارس خواهر و برادر کودکان می شوند و براساس این حکم، اگر قانونی هم 
بود باید تعطيل می شــدند. او فقط به غير قانونی و غير شرعی بودن مدارس اکتفا 
نکرده و مشکل سوم این مدارس را این نکته دانســته که دو نفر از کسانی که این 
مدارس را تشکيل دادند و مجوزش را صادر کردند، جزو اعضای منحله حزب توده 
بودند و صالحيت این کار را نداشــتند: »یکی از این افراد صبح تا شب در تلویزیون 
است و دیگری در مشهد به سر می برد. از وزارت اطالعات یک ماه پيش به ما اعالم 
شد که موسسان این مدارس عضو حزب توده بودند.«  هرچند به گفته بسياری از 
کارشناسان، مدارس طبيعت می تواند نسلی را بار آورد که درک درستی از محيط 
 زیست داشته باشد، آن را دوست بدارد و آن چه بر سر منابع طبيعی و محيط  زیست 
می رود دغدغه اش باشد، اما حاال با تعطيلی این مدارس و غير قانونی و غير شرعی 
خواندن آنها، این پل ارتباطی قطع می شود و شاید باید منتظر ماند و دید آیا ممکن 
است در آینده راهی برای آموزش های درست محيط  زیستی به بچه ها فراهم شود و 

آنها در فضایی رها به درک درستی از طبيعت دست یابند یا خير.

ذره بین

هر  سال وقتی نتایج کنکور سراسری اعالم می شود، بحث 
ســهميه های ورود به دانشــگاه هم داغ می شــود، امسال با 
تصویب افزایش ســهميه 5 درصدی خانواده های ایثارگران، 
این موضــوع جنجالی تر شــد و حتی خيلــی از چهره ها و 
مسئوالن را هم وادار به واکنش کرد. برخی از آنها به ناعادالنه 
بودن این ســهميه ها و نادیــده گرفته شــدن ارزش علمی 
متقاضيان بدون سهميه اشــاره کردند و بعضی های دیگر به 

تاثيری که این نگاه بر فضای علمی کشور می گذارد.
 دیروز هم تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
ادعا می شد کارنامه یکی از کسانی است که از سهميه ورود به 
دانشگاه بهره مند شده اســت، آن هم در رشته علوم تجربی. 
اطالعات کارنامه نشــان می دهد که متقاضی در چه ســطح 
علمی قرار دارد و نتيجه واقعی آزمون هم نشان دهنده جایگاه 
واقعی او بود اما درنهایت این تصویر نشــان می داد، متقاضی 
با استفاده از ســهميه توانسته بود از رتبه 526 هزار که تقریبا 
جزو نفرات آخر رشته تجربی است به رتبه ای نزدیک به 6 هزار 

برسد و این یعنی یک رتبه نه چندان بد. 
حميد اکبــری، قائم مقام وزیر بهداشــت، در مورد فضای 
ورود سهميه ها به دانشگاه های علوم پزشکی می گوید: »بارها 
گفته ایم و باز هــم می گویيم که وقتی بيشــتر از 60 درصد 
دانشجویان رشته های علوم پزشکی با سهميه وارد دانشگاه ها 
می شــوند، عدالت آموزشــی معنی اش را از دست می دهد، 
ضمن این که خروجی دانشــگاه ها هم چنان که باید و شاید 
خوب نخواهد بود؛ چون ســطح علمی که مورد نياز بوده به 

دست نيامده است.«
او ادامه می دهد: »وجود سهميه های متعدد برای پذیرش 
در گروه  علوم پزشــکی یکی از عوامل چالش برانگيز در نحوه 
ورود دانشــجویان در دانشــگاه ها به ویژه دانشگاه های علوم 
پزشکی اســت؛ چرا که براســاس قانون مجلس ما با موضوع  

30 درصد عدالت آموزشی که مختص رشته های گروه علوم 
پزشکی است، مواجه هستيم و در رشته های دیگر این وضع 
وجود ندارد و عالوه بر این ميزان 30 درصد نيز ســهميه های 
دیگر شــهدا، رزمندگان و ایثارگران و 5 درصد سهميه  نيز به 
خانواده های آنان تعلق می گيرد و متاسفانه این چالش بسيار 

نگران کننده است.«
اکبری می گوید: »به طور کلی ســهميه آزاد در رشته های 
پزشکی در کشور به زیر  40 درصد می رسد، این وضع در سه 
رشته پرمتقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داروسازی 
و پزشــکی وجود دارد و بيش از 60 درصد دانشجویان ما در 
این رشته ها نيز براساس ســهميه وارد دانشگاه ها می شوند، 
بنابراین مــا نگران کيفيت آموزش در بين این دانشــجویان 
هســتيم. برای روشن ترشــدن موضوع می گویم که در حال 
حاضر اگر 10 هزار نيرو را در سه رشــته پزشکی، داروسازی 
و دندانپزشکی جذب دانشگاه های علوم پزشکی کنيم، 6هزار 

نفر آنها براساس سهميه وارد می شوند.«
او در مورد اقدامی که وزارت بهداشــت به  عنوان یک نهاد 
حاکميتی در حوزه ســالمت مردم باید انجام دهد، می گوید: 
»تاکنــون تالش های مــان بی نتيجه بوده اســت اما وزارت 
بهداشــت همچنان این موضوع را با جدیت از طریق مجلس 
پيگيری می کند؛ چرا که این موضوع واقعا مهم است و باید به 
آن توجه کرد؛ از کنار چنين رقم بزرگی نمی توان به سادگی 
گذشــت. ضمن این که به  هر حال این وضع یک وضع بسيار 
ناعادالنه اســت. در حال حاضر ظرفيت برخی از ســهميه ها 
در رشته های علوم پزشــکی که به مناطق محروم اختصاص 
یافته، در حال پرشدن است که البته آن سهميه نيز نيازمند 
بازنگری است؛ اما به  طور کلی ما نيازمند بازنگری اساسی در 
سهميه های پزشکی هستيم، حتی دانشگاه ها هم نگران این 

موضوع هستند.«

 قائم مقام وزارت بهداشت به »شهروند«: 
با 60 درصد سهميه علوم پزشکی، عدالت آموزشی بی معناست

سالمتمردم
  دوچرخه ســواری اشــتفان شــولتس، زیرتیغسهمیهها

ســفیر اتریش در ایران، در پارک شهر را 
می بینید. او به کمپین سه شنبه های بدون 
خودرو پیوســته که  مدتی اســت شهردار 

تهران با آن همراه است. )مشرق( 

  تعدادی از مغازه ها و کارگاه های چوب بری و انبار آنها در بخشــی از بــازار کهنه قم که قدمت آن به 
دوران صفویه و قاجار باز می  گردد دچار حریق شد و در آتش سوخت. )مهر( 

  در این تصویر یک بقالی را در 
روســتای قوزلو از توابع ملکان 
آذربایجان شــرقی می بینید که 
صاحب آن گفته: »شــاید وقتی 
نیستم  مردم چیزی الزم داشته 
باشند. برای همین 1۵۰ تا کلید 
ساختم به همه دادم. خودشان 
در را باز می کنند و هر چیزی الزم 
دارند، بر  می دارنــد و پولش را 
در دخل می گذارنــد یا در دفتر 

می نویسند.« )خبرآنالین( 

  در این تصویر یک پلنگ ایرانی را موقع  رهاسازی در منطقه شکار ممنوع شاهزاده ابراهیم، تنگ 
باهوش، بخش بوشکان  شهرستان دشتستان استان بوشهر می بینید . )مشرق( 
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علی اکبر صالحی، رئيس ســازمان انرژی اتمی درباره تصميم گيری درباره گام سوم کاهش تعهدات 
هسته ای گفت:   »من هم اکنون در  شرایطی نيستم که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهارنظر من هم 
در حد حدس و گمان خواهد بود، اما ما به عنوان مجری  دستورات سناریوهای مختلفی را ارایه کردیم .   این 
سناریوها بررسی شده، اما این که تا به حال دستوری در این خصوص صادر  شده یا خير ترجيح می دهم 
صحبت نکنم و هر موقع مسئوالن تصميمات الزم را اتخاذ کنند، سازمان آمادگی دارد آن تصميمات را  در 
اسرع وقت عملياتی کند . هيأت نظارت بر برجام در این خصوص تشکيل جلسه داده و مشورت می کند و 

نظر رهبری هم اخذ  می شود .   « 

علی اکبر صالحی:   

دربارهگامسوم
کاهشتعهدات
نظررهبریهم
اخذمیشود
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشيد.

ادامه از صفحه یک| بنابراین  افرادی که می خواهند از 
این مسیر باال بروند، باید در سامانه رزرواسیون فدراسیون 
کوهنوردی ثبت نام  کنند و به شــرط داشــتن مدرک 
کوهنوردی و ســنگ نوردی و پس از  تأیید آن از ســوی 
عوامل قرارگاه پلــور،  مجوز صعود از جبهه جنوبی را پیدا 
می کنند. سهمیه هر روز هم تنها 100 نفر است. گروه های 
کوهنوردی  موظف اند، سرپرستی داشته باشند که مدرک 
مربیگری داشته باشد. این محدودیت هم برای ساماندهی 
محیط  زیست دماوند و هم کاهش میزان تلفات اعمال شد. 

 2-  به زبان ساده، صعود به دماوند یا قله های مرتفع دیگر، 
مد شده. یعنی چه؟ یعنی با انتشار عکس های  یادگاری  
کوهنــوردان روی قله های مختلــف در فضای مجازی 
به ویژه در اینستاگرام، افرادی با توانایی های نه  چندان باال 
و با سابقه ورزشی معمولی کوهنوردی کنند. چرا؟ چون 
آن باال عکس های جذاب تری می توان  گرفت و چه چیزی 
جذاب تر از یک عکس یادگاری با تابلویی که نشان می دهد 
شــما در ارتفاع چند هزار  متری قــرار دارید! حاال این که 
شما چطور توانســته اید خودتان را به آن باال برسانید و 
همنوردان تان چه خون  دلــی خوردند، بماند. در برج 4 و 
5 هر سال، اینستاگرام پر می شود از عکس های یادگاری 

با علم کوه و  ســبالن و دماوند. درســت زمانی که فصل 
دماوندنوردی است. همین هم می شــود تا افراد سودای 
صعود در  سر بپرورانند و کوله بر دوش، راهی شوند. بدون 
این که به این موضوع فکر کنند آیا من کوهنورد هستم؟ 
 شرایط صعود به قله را دارم؟ همین هم می شود تا آماتورها 
در ارتفاع های باال، حالشان به هم خورد،  قلب شان بایستد و 
جان دهند. یا در خوشبینانه ترین حالت، جایی شان صدمه 

ببیند و راه رفته را برگردند.  
 3-  در هفته وقتی به روزهای تعطیل، روز دیگری اضافه 
می شود، موج جمعیت هم به سمت قله ها سرریز  می شود. 
نگاهی به صفحه های طبیعت گردی با آگهی های صعود 
به ســبالن و علم کوه و دماوند، گواه این  ماجراست. غافل 
از این که کوهنوردی طبیعت گردی نیست، کوهنوردی 
تفریح نیســت! درنهایت چه اتفاقی  می افتد؟ افرادی که 
هزینه ای برای شرکت در این گروه داده اند، به هر قیمتی 
که شده می خواهند قله را  باال بروند. حتی شده به قیمت از 

دست رفتن جانشان! 
 4-  زمانی که فدراســیون کوهنوردی یــا اداره محیط 
زیست، ممنوعیت و محدودیت تردد از جبهه جنوبی را 
 اعالم می کنند، کوهنوردان آماتور به جای کنسل کردن 

برنامه، مســیر جبهه های دیگر را باال می روند. باز  هم چه 
اتفاقی می افتد؟ جبهه های شــمالی و شمال شرقی به 
شدت شلوغ می شوند. حاال زباله ها و  فضوالت انسانی که 
از ســوی این جمعیت در محیط دماوند رها می شود را 
باید به مشکالت دیگر اضافه  کرد. همه اینها در شرایطی 
است که جبهه شمالی دماوند یکی از سخت ترین و جبهه 
شمال شرقی  یکی از طوالنی ترین مسیرهای دماوند است 
و کوهنورد آماتوری که پیش از آن صعودی به علم کوه و 

 سبالن داشته، از پسش بر نمی آید.  
 5-  خبر مرگ فرناز دولتخواه که منتشر می شود، همه 
سایت ها پر می شود از عکس ها و جزییات ماجرای  صعود 
و سقوطش. اما نکته اینجاســت که او به دلیل خستگی 
زیاد و انحراف از مسیر، ُسر می خورد.  همنوردش هم او را 
رها می کند. این به چه معنی است؟ یعنی اوال او آمادگی 
مسیر طوالنی را نداشته و  ثانیا خودش و همراهش حتی با 
ابتدایی ترین اصول کوهنوردی و امدادی هم آشنا نبودند. 
حتی مســیری  که او برای پایین آمــدن انتخاب کرده، 
مسیری کامال اشتباه بوده است. سرپرست گروه کجا بوده؟ 
چرا  آموزش  نداده بود؟ چرا عضو گروهش را رها کرده بود تا 

به تنهایی حرکت کند؟

صعودبهچهقیمت؟


