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هشدار افزایش موارد ابتال به عارضه 
نزدیک بینی در کودکان

پزشــکان در یــک 
بررسی جدید دریافتند 
کــه بیــن مدت زمان 
استفاده از دستگاه های 
دارای صفحه نمایــش 

دیجیتال با افزایش و شــدت خطر بــروز عارضه 
نزدیک بینی در کــودکان و نوجوانان ارتباط وجود 
دارد. به گزارش ایســنا،  محققان با تحلیل و کنار 
هم قرار دادن نتایج مطالعات موجود دریافتند: باال 
بودن مدت زمان استفاده از دســتگاه های دارای 
صفحه نمایــش دیجیتال از قبیل تلفــن همراه با 
افزایش حــدوداً ۳۰ درصدی خطر بــروز عارضه 
نزدیک بینی همراه است. همچنین در صورت افراط 
در کار کردن با رایانه این خطر به حدود ۸۰ درصد 

می رسد.
    

واکسیناسیون شرط کافی برای 
کنترل کرونا نیست

فرمانــده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در 
کالن شهر تهران بابیان 
اینکه تنها واکسیناسیون 
شرط کافی برای کنترل 

کرونا نیســت، درعین حال گفت: هنوز بسیاری از 
افراد دز دوم واکسن را دریافت نکرده اند و بنابراین 
شرایط همچنان ناپایدار تلقی می شود و توصیه ما 
رعایت صبورانه شیوه نامه های بهداشتی است. به 
گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی اظهار کرد: روند اکثر 
شاخص های کرونا رو به نزول است، اما همان طور که 
کرونا بارها در ماه های گذشته نشان داده، باید شرایط 
تمامی استان ها ازجمله تهران را ناپایدار و شکننده 

در نظر گرفت.
    

رئیس پلیس تهران: 
مجرمان نگران بازداشت نیستند

رئیس پلیس تهران 
گفت: بعد از بازداشــت 
مجــرم بایــد اقدامات 
تربیتــی و برخورد های 
قضائی قاطــع صورت 

گیرد تا متهم و مجرم جسور نشود، اکنون می بینیم 
که مجرم از بازداشــت نگران نیست حتی برخی 
از آن ها ۱۰ تا ۲۰ بار بازداشت شــده اند. به گزارش 
تسنیم، سردار حسین رحیمی اظهار با تأکید بر اینکه 
پلیس در تمام پدیده های ناهنجار اجتماعی یک رکن 
است و دســتگاه های دیگر نیز باید پای کار بیایند، 
یادآور شد: به طور مثال بحث سرقت، مقدماتی دارد 
که روی می دهد، پلیس این افراد را بازداشت می کند 
اما آزاد کردن آن ها برعهده پلیس نیســت، مردم 
می گویند کالنتری آن ها را آزاد می کند در صورتی 
این اشتباه است، ما نمی توانیم آن ها را آزاد کنیم و با 

دستور قضائی است.
    

شرط جدید عربستان برای 
عمره گزاران 

وزارت حج و عمره عربستان اعالم کرد که از روز 
یکشنبه مجوز ادای فریضه حج و عمره در حرمین 
شریفین تنها برای کسانی صادر خواهد شد که دو ٌدز 
واکسن مورد تأیید سعودی را دریافت کرده باشند.  
به گزارش ایرنا، وزارت حج و عمره عربستان تصریح 
کرد که این تصمیم در راســتای حفظ ســالمتی 
عمره گزاران، نمازگزاران و زائران مســجدالحرام و 
مسجدالنبی براساس دستورالعمل وزارت بهداشت 
عربستان و به منظور اجرای پروتکل های پیشگیرانه 

برای جلوگیری از ابتال به کرونا اتخاذ شده است.
    

موردی از طاعون نشخوارکنندگان 
در تهران مشاهده نشده است

درپی تایید شــیوع 
طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک جثه در استان 
البرز، رئیس اداره نظارت 
بر امــور حیات وحش 

استان تهران گفت: تاکنون هیچ مورد مشکوک یا ابتال 
به طاعون نشخوارکنندگان کوچک جثه در استان 
تهران مشاهده و گزارش نشــده است. به گزارش 
ایسنا، محمد کرمی افزود: متأســفانه در روزهای 
اخیر، محیط بانان منطقه شــکارممنوع طالقان 
در حین گشت و کنترل و سرکشی زیستگاه های 
حیات وحش، تعدادی الشه مربوط به گونه کل و بز را 
مشاهده کردند و نتایج حاصل از بررسی ها، حکایت 
از تلفات حیات وحش در اثر شیوع مجدد بیماری 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک داشت. گزارش ها 
حاکی است عالوه بر استان البرز، استان های هم جوار 

نیز درگیر این بیماری شده اند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

قصه دانش آموزانــی که در مناطق 
روســتایی و کم برخوردار شــهری در 
مدارســی فاقد اســتاندارد تحصیل 
می کنند، آن قدر قدیمی است که همه 
ما دســتکم یک بــار آن را خوانده  یا به 
چشم دیده ایم. کودکانی که در مدارسی 
با بخاری های نفتــی درس می خوانند 
و سرگذشــتی همچون دانش آموزان 
مدرســه شــهید رحیمی درودزن یا 
شین آباد پیدا می کنند یا کودکانی که 
در زمستان و تابستان در مدارس خشت 
و گلی یا ســنگی تحصیل می کنند و 
از گزنــد حوادث غیرمترقبــه در امان 

نیستند.
مدارس سنگی از آن دست مدارسی 
است که در ساخت همه یا بخشی از بنای 
آن ها از سنگ استفاده شده و همچون 
مدارس خشت و گلی کیفیت و شرایط 
الزم برای کالس درس بودن را ندارد. در 
ایران مدارس غیراستاندارد زیادی وجود 
دارد که برخی از آن ها به دلیل مهاجرت 
به شهرها یا نبود کودکان در سن تحصیل 
در برخی از این مناطــق دیگر متروکه 

شده است.
حاال بعد از گذراندن دو سال تحصیلی 
در خانه، بسیاری از مدارس در مناطقی 
که شیوع کرونا در آن ها کنترل شده است 
دوباره میزبان دانش آموزان هستند؛ اما 

میزبان هایی سنگی و غیراستاندارد!
کاهش دغدغه مسئوالن برای 

بهسازی مدارس!
بر اساس گفته های رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهار 
هزار مدرسه سنگی تک کالسه در ایران 
وجود دارد که عشــایر و کوچ روها از آن 

استفاده می کنند و این کالس ها عمدتاً 
۱5 نفر دانش آموز دارند. 

اخیراً مهراهلل رخشانی مهر گفته است 
که میانگین مدارس نیازمند تخریب، 
بازسازی و مقاوم سازی به ۱۹.۲ درصد 
کاهش یافته؛ این آمار در سال ۸۴ حدود 
۷۰ درصد و در سال ۹5 حدود ۳۰ درصد 
بود. از آمــار ۱۹.۲ درصدی، حدود ۶.5 
درصد مربوط به مدارس تخریبی است و 
نشان می دهد که دغدغه های مسئوالن 

در این حوزه کاهش یافته است.
بیشترین مدارس سنگی و 

خطرناک در خوزستان
همان طــور کــه گفته شــد ایران 
مدارس ســنگی زیــادی دارد و در این 
میان خوزستان آمار بیشترین مدارس 
سنگی، عشایری و خطرساز را از آن خود 

کرده است. 
اوایل ســال ۹۹ تفاهم نامه ای بین 
سازمان نوسازی و بنیاد علمی- آموزشی 
قلم چی امضا  شده تا دیوارهای مدارس 
سنگی و غیراستاندارد خوزستان خراب 
شــود و کالس های درس ایمنی برای 
دانش آموزان ساخته شود. این بار اولی 
نبود که از حذف  کالس هــا و مدارس 
خطرناک سخن به میان می آمد. پیش از 
این هم فراوان درباره حذف کالس های 
ســنگی، کانکسی، خشــتی و کپری 
 ایالم، خراســان شــمالی و اصفهان و 
سیستان وبلوچســتان صحبت شده 
بود اما تقریباً هیچ کدام از صحبت ها به 

نتیجه نرسید. 
آمارها نشان می دهد  یک هزار و ۳۰۰ 
مدرسه سنگی در اســتان خوزستان 
وجــود دارد که ۸۰ مدرســه به عنوان 
خطرناک ترین مدرســه ها  شناسایی 
شده اند. بر اساس تفاهم نامه مذکور قرار 
بود این مدارس تخریب شود و مدارسی 
با مصالح پلیمری جایگزین  شــود. بر 

اســاس  آنچه در تفاهم نامه آمده و بنابر 
برآوردهای اولیه، 5میلیارد تومان برای 
مدرسه سازی الزم است که 5۰ درصد 
آن را خیرین قرار  اســت پرداخت کنند 
و مابقی را دولت.  با ایــن حال خبری از 
ساخت مدارس جدید نشــده است و 
مسئوالن همچنان اعالم می کنند که 
۴ هزار مدرسه سنگی در کشور فعالیت 

می کند. 
 آمدند ابرو را درست کنند، 

چشم را کور کردند
اما ســؤالی که در این میان ممکن 
است برای برخی ایجاد شود این است که 
مگر ساخت مدارس تک کالسه چقدر 
هزینه بردار است که دولت از پس ساخت 
آن در مناطــق دورافتــاده برنمی آید؟ 
همان طور که گفته شد بسیاری از این 
مــدارس در نقاط کوهســتانی و برای 
استفاده عشایر ساخته شــده است. از 
آنجایی که نوع زندگی عشــایر ایجاب 
می کند دسترسی به این مناطق سخت 
اســت و عمده جاده هــا صعب العبور 
هستند. بافت منطقه عمدتاً به شکلی 
است که امکان ساخت وساز را می گیرد، 
دالیلی از قبیل عدم وجود جاده جهت 
حمل و انتقال مصالــح و نبود آب و برق 
که الزمه ساخت وساز است باعث شده 
تا برخی راهکارهــای دیگری برای این 

مناطق اتخاذ کنند. 
از دیگر راه هایی کــه موفقیت آمیز 
هم نبوده، می تــوان از انتقال کانکس با 
بالگرد یاد کرد. چند ســال پیش پس از 
جمع آوری مدارس کانکسی در برخی 
شهرها، تصمیم گرفته شد این کانکس ها 
در مناطق عشــایری مســتقر شوند و 
به دلیل ناهمواری مســیر قــرار بر این 
شــد که کانکس ها با بالگــرد تا محل 
استقرارشان حمل شود. با توجه به اینکه 
سقف خانه های عشایری از نوع چوب و 

مصالح سبک در آن به کاررفته باد ناشی 
از پرواز بالگرد سقف این خانه ها را تخریب 
کرد؛ و در لحظه آخر که امکان واژگونی 
بالگــرد می رفت که هزینه ســنگینی 
داشت، با تشــخیص خلبان کانکس از 
ارتفاع به پایین پرتاب شــد، هرچند به 
کسی آسیب وارد نکرد ولی به کانکس 

خسارت خیلی جدی وارد شد.
درنهایت اینکه نه تنها کانکسی برای 
دانش آموزان نصب نشــد بلکه سقف 
چند خانه هم خراب شــد و به بالگرد و 
کانکس هم خسارت وارد شد و سر آخر 
مدرسه دانش آموزان به چادر عشایری 

منتقل شد!
وعده هایی که محقق نمی شوند

رئیس سازمان نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس ایران ســال ۹۸ گفته 
بود: برای مقاوم سازی مدارس ۹۰ هزار 
میلیارد تومان هزینه تخریب، ساخت 
و بازسازی نیاز است که ما با سالی ۳ هزار 
میلیارد تومــان آن را پیش می بریم که 
بسیار هزینه بر است اما با این اعتباراتی 
که هرســاله تخصیص داده می شــود 
به طورقطع تا سال های سال این کار ادامه 

خواهد داشت.
به گفته رخشانی مهر، مقاوم سازی 
مدارس یک پروژه طوالنی اســت که از 

سال ۸۲ شروع شــده و همچنان ادامه 
دارد و با روند فعلی تخصیص اعتبارات 
تا مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. 
این در حالی است که با گذشت ۲ سال از 
صحبت های رخشانی مهر، هنوز خبری 
از ســاخت مدارس جدید و یا بازسازی 
آن ها شنیده نشده است مگر چند نمونه 
انگشت شمار در برخی از مناطق کشور. 

حوادثی که در مدارس 
غیراستاندارد رقم خوردند

به هرروی مدارس ناامن، کانکسی، 
کپری یا مدارس در دشت و کوه و بدون 
سرپناه، هرچه نامش را بگذاریم این ها 
برای تحصیل دانش آموزان استاندارد 
نبوده و ایمنــی الزم را ندارند. نگاهی به 
حوادث آتش سوزی های چند ساله اخیر 
حکایت از فاجعه ای دارد که تالشی برای 
متوقف کردن آن احســاس نمی شود. 
تنها در حدود ۲۰ سال گذشته چندین 
خبر آتش سوزی که به رسانه ها رسیده 
جان معلم ها و دانش آمــوزان زیادی را 

گرفته است.
آتش سوزی در مدرسه شهرستان 
شــفت گیالن در بهمن ماه ۱۳۷۶ که 
منجر به سوختگی شدید معلم شد. او به 
دلیل نجات جان دانش آموزان خود و گیر 
افتادن در حلقه آتش با ســوختگی باال 
هرگز نتوانست به کار خود باز گردد. علت 
حادثه وزش باد شدید و توفانی بودن هوا 
که موجب آتش گرفتن بخاری کالس 

شده بود عنوان شد.
آتش سوزی در مدرســه روستای 
ســفیالن در لــردگان چهارمحــال و 
بختیاری در آبــان ۱۳۸۳ که منجر به 
مرگ معلم مدرسه شــد. دانش آموزان 
روستایی محروم در این منطقه از یک 
بخــاری نفتی بــرای گرمایش کالس 
اســتفاده می کردند که با آتش گرفتن 
بخاری همــه ۱۳ دانش آموز کالس در 
آتش محاصره شــده و دچار سوختگی 

شدید شدند.
آتش ســوزی در دبیرســتان 
شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار 
در آبان ۱۳۸۹ که منجــر به مرگ یک 
دانش آموز شــد. دلیل آتش ســوزی 
اتصال سیم های پوسیده برق، خوابگاه 
مدرسه اعالم شــد. در آبان همان سال 
آتش سوزی خوابـگاه شبانه روز در چاه 
رحمان استان سیستان و بلوچستان که 
منجر به درگذشت یک دانش آموز شد. 
علت این آتش ســوزی هنوز مشخص 

نشده است.
آتش ســوزی در مدرســه شهید 
رحیمــی درودزن فــارس در آذرماه 
۱۳۸5 که استفاده از بخاری عالءالدین 
در کالس درس باعث آتش ســوزی و 
سوختگی شــدید ۸ دانش آموز کالس 
درس از ناحیه سر و گردن شد. خبر این 
آتش ســوزی تا چند روز رسانه ای نشد 
و سرانجام رئیس سازمان بازرسی کل 

کشور در جلســه ای که با کارشناسان 
مســئول واحدهای ارزیابــی عملکرد 
و پاســخگویی به شــکایات سازمان 
آموزش وپرورش اســتان  های کشــور 

برگزار شده بود این خبر را اعالم کرد.
پانزدهم آذر ماه ۱۳۹۱ ، کالس ۴5 
نفره  مدرسه ابتدایی دخترانه شین آباد 
با هشــت نفر دانش آموز غایب تشکیل 
شد. ســرایدار مدرســه در تالش برای 
روشــن کردن بخــاری کالس بود که 
غیراســتاندارد بودن بخــاری نفتی و 
خام ســوزی نفت آتش سوزی را رقم زد 
و ۲۸ دانش آموز دختر دچار سوختگی 
شــدند و یک نفر از دانش آمــوزان هم 
درگذشــت. ایــن حادثــه یکــی از 
غم انگیزتریــن حوادث آتش ســوزی 

مدارس در ایران تاکنون بوده است.
آتش سوزی دبســتان اسوه حسنه 
در شهر زاهدان در ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ که 
چهار دانش آمــوز در کالس درس خود 
دچار آتش سوزی شــده و سه نفر جان 
خود را از دســت دادند. برای اتفاق های 
رخ داده در مدارس غیر استاندار می توان 
مثال های بیشتری هم آورد که در اینجا 

نمی گنجد.
 افسوس که مسئوالن 

دردآشنا نداریم
در آخر اینکه وزارت آموزش وپرورش 
می گوید تمامی مدارس کشور موظف اند 
تا نســبت به استانداردســازی وسایل 
گرمایشــی مدارس خود اقدام کنند. 
ولی هنوز هستند روستاها و شهرهای 
فقیری که کالس هایشان با بخاری های 
غیراســتاندارد دانش آموزان و معلمان 
را گــرم می کند. تکرار حوادث نشــان 
می دهد مقام های مسئول در سیستم 
آموزشی و ایمنی کشور نیم نگاهی هم 
به این فاجعه ندارند و هرسال فقط آمارها 
را ارائه می دهند و تالش چندانی برای 
رفع مشکل نمی کنند. زمانی که در مقام 
پاسخگویی نیز قرار می گیرند هرکدام 
تقصیر را متوجه سازمان و نهاد دیگری 
می دانند و مســئولیت را از سر خود باز 
می کنند. اگر مسئوالن ما کمی دردآشنا 
بودند حتماً و قطعاً برای بهبود شرایط 

کاری می کردند اما افسوس.

در آستانة بازگشایی مدارس اعالم شد؛

وجود 4هزار مدرسه سنگی  غیراستاندارد در ایران

خبر

مدیرکل اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی 
سازمان امور دانشــجویان درباره افزایش میزان 
دانشــجویان خارجی گفت: طبق برنامه ششم 
توسعه باید ۲.۱ درصد کل دانشجویان کشور غیر 
ایرانی باشند، از همین رو تالش می کنیم تعداد 
دانشجویان خارجی را به مبنای موردنظر برسانیم.
به گزارش ایلنا، افشین آخوندزاده بستی درباره 
جمعیت دانشجویان خارجی و اقدامات صورت 
گرفته برای گســترش تعداد این دانشجویان در 
کشور اظهار کرد: بر اساس آنچه برنامه ریزی شده، 
اکنون نزدیک ۹۰ هزار دانشجوی غیر ایرانی در 

کشور ما وجود دارد. 
 افزایش دانشجویان خارجی

 در دوره شیوع کرونا
آخوندزاده در پاسخ به این سؤال که آیا تعداد 
دانشــجویان خارجی حاضر در ایران با توجه به 
شــیوع کرونا کاهش پیدا نکرده یا خیر؟ گفت: 

خیر ما نه تنها کاهش جمعیت دانشــجوی غیر 
ایرانی در کشور نداشتیم، بلکه در این مدت تعداد 
دانشجویان خارجی ۲۰ درصد افزایش پیداکرده 

است.
مدیرکل اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی 
ســازمان امور دانشــجویان در واکنش به اینکه 
دانشجویان غیر ایرانی بیشــتر تمایل دارند در 
چه رشــته هایی تحصیل کننــد؟ گفت: تمایل 
دانشجویان خارجی برای تحصیل در ایران شامل 
همه رشته ها می شود. از رشته های فنی مهندسی 
گرفته تا علوم انسانی و حتی کشاورزی متقاضی 

تحصیل در ایران وجود دارد.
او در واکنش به شرایط حضور دانشجویان 
خارجی در ترم جدید سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ما 
در این زمینه تابع ستاد مقابله با کرونا هستیم، 
البته تعداد ۲ تا ۳ هزار نفر از همین دانشجویان 
به دلیل کارهای پایان نامــه و مقاالت خود در 

ایران مانده بودند. برای سایر دانشجویان هرچه 
که ستاد مقابله با کرونا به ما ابالغ کند، طبق آن 

اقدام خواهیم کرد.
اینترنت رایگان برای دانشجویان خارجی

مدیرکل اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی 
سازمان امور دانشجویان درباره ارائه اینترنت رایگان 
به دانشجویان خارجی گفت: مسئله اینترنت آن ها 
نیز در حال بررســی و پیگیری اســت زیرا سال 
گذشته هم اینترنت رایگان به این دانشجویانی 
که ایران بودند تعلق گرفته بود. امسال نیز تالش 
می شود تا به زودی طی نامه ای که از طرف ریاست 
سازمان امور دانشجویان به وزارت ارتباطات نوشته 
شده، اینترنت رایگان برای دانشجویان غیر ایرانی 
نیز در نظر گرفته شود. در این میان یک تعدادی از 
دانشجویان ما شامل دانشجویان اتباع افغانستانی 
می شوند که آن ها نیز می توانند از اینترنت رایگان 

استفاده کنند.

کمک های تحصیلی به دانشجویان افغان
آخوندزاده با اشــاره به حمایت و پشتیبانی از 
دانشجویان اتباع افغانستان با توجه به مسائل و 
مشکالتی که کشور افغانستان به آن دچار شده 
است، گفت: مســئله کمک به دانشجویان اتباع 
افغان از پیش هم مطرح بوده و مسئله روز ما نیست. 
من پیش تر که مدیرکل دانشــجویان غیر ایرانی 
دانشگاه تهران بوده ام می دانم که از پیش نیز یک 
بسته حمایتی جداگانه برای دانشجویان افغانستان 

در نظر گرفته شــده بود.مدیرکل اداره کل امور 
دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان 
در پایان تأکید کرد: به طور مثال تالش شد شهریه 
دانشجویان غیر ایرانی به غیراز افغانستانی ها که 
متناسب با دالر محاسبه می شد، با ریال محاسبه 
شود. اما برای دانشــجویان افغان بسته  حمایتی 
جداگانه ای در نظر گرفته شــد. این حمایت ها 
ازلحاظ اقامتــی، ویزایی و...  بوده اســت تا فعاًل 

مشکلی برای دانشجویان به وجود نیاید.

۹۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می کنند 

حمایت ویژه از تحصیل اتباع افغانستانی در کشور

مدارس ناامن، کانکسی، 
کپری یا مدارس در دشت و 
کوه و بدون سرپناه، هرچه 

نامش را بگذاریم این ها 
برای تحصیل دانش آموزان 

استاندارد نبوده و ایمنی 
الزم را ندارند. نگاهی به 

آتش سوزی های چند ساله 
اخیر حکایت از فاجعه ای 

دارد که تالشی برای متوقف 
کردن آن نمی شود

بر اساس گفته های رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس چهار 
هزار مدرسه سنگی تک 

کالسه در ایران وجود 
دارد که عشایر و کوچ روها 

از آن استفاده می کنند 
و این کالس ها عمدتاً 15 

دانش آموز دارند
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