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ساالنه حدود ۲۰۰ موتورسیکلت 
برگه معاینه فنی می گیرند

مدیرعامل ســتاد 
معاینــه فنــی خودرو 
تهران گفــت: با وجود 
آنکه طبــق قانون همه 
وســایل نقلیــه اعم از 

وسایل نقلیه موتوری و خودروها ملزم به دریافت 
گواهی معاینه فنی هســتند اما بر اساس آمارها 
از مجموع موتورســیکلت های تهران تنها حدود 
۲۰۰ موتور به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند و 
همچنین بر اساس آزمون معاینه فنی کنار جاده ای 
که از سوی ستاد معاینه فنی خودرو تهران انجام 
شده اســت، از ۵۴۹۹ کامیون که در تهران تردد 

می کردند، ۱۰ درصد فاقد هرگونه معاینه بودند.
    

انتقاد از مصادیق شهید خدمت 
خواندن مدافعان سالمت

رییس سازمان نظام پزشکی کشــور با اشاره 
به برخی مصادیق شــهید خدمت تلقی شــدن 
پزشــکانی که به دلیل ابتال به کرونا فوت شده اند، 
گفت: کمیته  ای سه نفره ، مصادیق شهید خدمت را 
تعیین می کنند، اما چیزی که در حال حاضر مطرح 
شده، کافی نیست و ما اعالم کردیم که باید اصالح 
شود و کل جامعه پزشــکی را در تمام بخش ها در 

نظر بگیرند.
    

بهبودیافتگان کرونا برای 
اهدای پالسما به میدان آیند

سخنگوی سازمان 
انتقــال خــون ایران 
خطــاب بــه بهبــود 
یافتــگان کرونا گفت: 
شما انسان های مهمی 

هستید چون از زمان بهبودی تا چند ماه بعد ماده ای 
در پالســمای خونتان وجود دارد کــه می تواند 
نجات بخش کسانی باشد که در تخت بیمارستان 
نفس هایشان به شماره افتاده است. در ماه محرم 
به شکرانه سالمت تان پالســما اهدا کنید و به داد 
بیمارانی برسید که دستشان از همه جا کوتاه است.

    
 علت توقف ثبت نام 

»وام ازدواج«
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان در خصوص مشــکالت ایجاد شده برای 
ثبت نام »وام ازدواج« گفــت: افزایش متقاضیان 
وام ازدواج و همچنیــن میــزان تخلفات خرید و 
فروش آن، شبکه بانکی را دچار سردر گمی کرده 
این در حالیست که هرچند در روند پرداخت وام 
ازدواج تاخیری ایجاد شده است، اما جای نگرانی 
نیست و وام های متقاضیان تا پایان امسال حتما 

بدست شان می رسد.
    

یک میلیون دانش آموز برای ثبت نام 
کتاب درسی اقدام نکرده اند

معاون توسعه منابع 
و پشــتیبانی سازمان 
پژوهش گفت:  امسال 
همه دانش آمــوزان از 
مدرسه کتاب را دریافت 

می کند و هیچ منبعی دیگری برای تحویل کتاب 
درسی وجود ندارد. اسداهلل مرتضایی، گفت: همه 
دانش آموزان باید برای دریافت کتب درسی ابتدا 
از طریق ســامانه سناد و ســپس در سامانه ثبت 
سفارش اقدامات الزم را انجام دهند. اکثریت دانش 
آموزان در ســامانه ثبت ســفارش کتاب درسی،  
سفارشــات خود را انجام داده اند اما یک میلیون 
دانش آموز دیگر باقی مانده انــد. با توجه به اینکه 
ثبت نام کتب درسی در همه پایه ها تا ۱۰ شهریور 
مدت تمدید شده، دانش آموزان باید تالش کنند 
تا در مدت باقیمانده نسبت به ثبت نام کتاب های 

خود اقدام کنند.
    

۱۲۴ مورد آتش سوزی در 
عرصه های طبیعی کهگیلویه 

مدیــر کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری و 
جنگل های کهکیلیوبه و بویراحمد از ۱۲۴ مورد 
آتش ســوزی در عرصه های طبیعی کهگیلویه و 
بویراحمد طی سال جاری خبر داد. غالمحسین 
حکمتیان اصل گفت: شــاید بیش از ۹۰ درصد 
آتش سوزی هایی که در اســتان وجود داشته به 
دلیل خطای انسانی باشــد و من فقط یک تا دو 
مورد آتش ســوزی طبیعی در اســتان دیدم و تا 
االن ۲۴ نفر را به دلیل خطای انســانی در آتش 
ســوزی های اســتان به مراکز قانونی و قضایی 
معرفی کردیم که برای چند نفر از آنها حکم زندان 

صادر شده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

تنها ۱۰ روز به آغاز سال تحصیلی 
جدید باقی مانده است، اما گزارش ها 
حکایــت از تردید برخــی مدارس 
غیردولتی برای ادامه فعالیت یا حتی 

تعطیلی تعدادی از آنها دارد. 
بر اســاس آمــار وزارت آموزش 
و پــرورش؛ حــدود ۱۵ میلیــون 
دانش آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-

۱3۹۹ بایــد در مــدارس تحصیل 
کنند؛ ســالی که هنوز تکلیف نحوه 
حضور دانش آموزانــش در مدارس 
معلــوم نشــده و به نظر می رســد 
در بســیاری از اســتان ها به سیاق 
پارسال، غیرحضوری یا حتی به گفته 
مســئوالن آموزش و پرورش زوج و 

فرد باشد.
شمار مدارس غیردولتی

در این میان بر اساس اعالم وزارت 
آموزش و پــرورش تا همین ســال 
گذشــته ۱۶ هزار و ۷۰۰ مدرســه 
غیردولتی به همــراه 3۰ هزار مرکز 
پیش دبســتانی و ۱۵ هــزار مرکز 
آموزشــی غیردولتی شــامل مراکز 
علمی آزاد و زبان در کشــور فعالیت 
می کردنــد و حدود یــک میلیون و 
۷۴۰ هــزار دانش آمــوز معادل ۱۲ 
درصــد از دانش آموزان کشــور را 
تحت پوشش خود داشــتند. این در 
حالی است که براساس برنامه ششم 
توسعه تا پایان برنامه این سهم باید 
به ۱۵ درصد برسد، اما با شروع کرونا 

به نظر می رسد نه تنها تعداد مدارس 
غیرانتفاعی در سال تحصیلی جاری 
از این تعداد بیشتر نشود که خیلی از 
آنها تصمیم به توقــف فعالیت خود 

نیز بگیرند.
اثر کرونا بر ادامه فعالیت 

مدارس غیردولتی
تمام مدارس و مراکز آموزشــی 
دولتــی و غیردولتــی در بیشــتر 
شهرهای کشور با شیوع ویروس کرونا 
و برای حفظ سالمت دانش آموزان از 
هفته نخست اسفند ســال گذشته 

تعطیل شدند.
اما در این میان ویــروس کرونا با 
تعطیل کردن مــدارس غیردولتی، 
وضعیت معیشــتی اقشــار مختلف 
را نیــز تحت تاثیر آثــار مخرب خود 
قــرار داد؛ بــه طــوری که بیشــتر 
مدارس غیردولتی بــه  دلیل توقف 
خدمات آموزشــی و پرورشــی در 
روزهای تعطیل، از دریافت شــهریه 
دانش آموزان بازماندند و این مسئله، 
مشــکالت عدیــده ای در پرداخت 
حقوق کارکنان و معلمان و همچنین 
هزینه های جــاری مثــل کرایه یا 
خدمــات آب، بــرق و گاز مدارس 

غیردولتی پدید آورد.
در این میان حقوق اسفند بسیاری 
از معلمــان به دنبــال تعطیلی این 
مــدارس پرداخت نشــد و مدیران، 
علت آن را نپرداختن شهریه از سوی 
اولیای دانش آموزان و برگزار نشدن 
کالس های درس به صورت حضوری 

عنوان کردند.
ایــن در حالی بود کــه آموزش و 

پرورش این مدارس را ملزم کرده بود 
که حقوق معلمان را به صورت کامل 
پرداخت کنند، اما حتی بســیاری از 
این معلمان از شکایت علیه موسسان 
مدرسه بابت نپرداختن حقوق خود 
منصرف شدند، چرا که نگران ادامه 
فعالیت خود در ســال تحصیلی در 
پیــش بودند. ســال تحصیلی که به 
نظر نمی رســد اوضاع در آن بهبود 

پیدا کند. 
در این میان موسســان و مدیران 
مدارس غیردولتی نیز در کشــاکش 
محدودیت هــای ناشــی از تبعات 
ویــروس کرونا با مشــکالت عدیده 
بســیاری به  دلیل نپرداختن شهریه 
از سوی خانواده ها و هزینه های اداره 

این آموزشگاه ها مواجه شدند.
مدیر یــک مدرســه غیردولتی 
متوســطه دوم در این باره می گوید: 
»تعطیلی مدارس در ماه پایانی سال 
گذشته، شوک بزرگی به جامعه تعلیم 
و تربیت وارد و مدارس را با مشکالت 
عدیده  بسیاری مواجه کرد. در ابتدا 
تصور می شد که این بحران شاید در 
حد یک تا دو هفته به پایان برســد و 
شرایط عادی شود ولی این تعطیلی 

همچنان ادامه دارد«.
»تحصیــل   : د ا د مــه  ا د ا و  ا
دانش آمــوزان از همان اســفند در 
فضای مجازی و در قالب شبکه های 
اجتماعی بی وقفه ادامه یافته اســت 
و حتی بــا وجود تعطیلــی مدارس 
در تابســتان، ما به دلیل وقفه پیش 
آمده در زمســتان این آموزش را در 
ایام تابســتان نیز بــه صورت جدی 

ادامه دادیم«. این موســس مدرسه 
غیردولتی با بیــان اینکه دایر کردن 
امــکان آموزش در فضــای مجازی 
و اســتفاده از ابزارهــای نویــن نیز 
هزینه هایی برای مدارس به بار آورده 
اســت، افزود: »با این وجود بسیاری 
از خانواده ها به دلیل تعطیل شــدن 
فضای حضور فرزندانشان در مدرسه، 
از پرداخت شهریه ســرباز زدند. اما 
تمام هزینه های مدرســه شــامل 
حقوق معلمان، اجــاره بها، مصارف 
عمرانی و انــرژی از محل شــهریه 
دانش آموزان پرداخت می شــود. به 
همین دلیل هم اکنون بســیاری از 
مدارس غیردولتی با مشــکل مواجه 
هستند و به دلیل کاهش قابل توجه 
ثبت نــام در مدرسه شــان، در مورد 
ادامه فعالیت در ســال تحصیلی در 

پیش دچار تردید هستند«.
اما نحوه آموزش و هزینه دریافتی 

این مدارس متناسب با نوع آموزش 
چالش دیگری اســت که خانواده ها 
با آن درگیر هســتند. بســیاری از 
خانواده ها انتظــار دارند که به دلیل 
کاهش حضور فرزندانشان در مدارس 
هزینه دریافتی مــدارس نیز کاهش 
پیدا کند و چون در عمل شــاهد این 
کاهش نیستند و عمال با افزایش هر 
ساله شــهریه نیز مواجه می شوند، 
ترجیح می دهند فرندانشــان را در 

مدارس دولتی ثبت نام کنند.
مدیــرکل مــدارس غیرانتفاعی 
وزارت آموزش و پرورش هم در این 
باره می گوید: »اگر کرونا وجود داشته 
باشد، شهریه براساس قانون و مبنای 
قانون اخذ می شود و مدارس به سمت 

تعطیلی مجدد نمی رود«.
تعیین شهریه مدارس 

غیردولتی
از ســوی دیگر، معــاون وزیر و 
رئیس مراکز و مــدارس غیردولتی و 
مشارکت های مردمی به تازگی گفته 
است: »در الگوی شهریه ۱3 آیتم در 
تعیین میزان شــهریه دانش آموزان 
داریم که مبتنی بر مــاده ۱۵ قانون 
تأسیس مدارس غیردولتی مشخص 
شده است و متناســب با این آیتم ها 
ســهم هر کدام از آنــان در تعیین 
میزان شــهریه مشــخص است، اما 
امســال تا زمانی که وضعیت حضور 
دانش آموزان مشــخص نشده اعالم 
کردیم دریافــت هزینه فعالیت های 
فوق برنامــه غیرآموزشــی از طرف 
مدارس از اولیا ممنوع اســت؛ یعنی 
اخــذ شــهریه بــرای فعالیت های 
فوق برنامــه غیرآموزشــی بعــد از 
تعیین تکلیــف حضور دانش آموزان 
در مدرسه و با تایید شورای مدرسه 
و انجمن اولیا و مربیــان امکان پذیر 

است«.
مجتبی زینی وند، افزود: »ســال 
گذشــته نیز که مدارس غیردولتی 
این هزینه ها را دریافت کرده بودند به 
آنان اعالم کردیم مدارسی که هزینه 
فعالیت فوق برنامه غیرآموزشــی را 
دریافت کردند و برخی آن فعالیت ها 
انجام نشــده باید محاســبه شده و 

شهریه به اولیا برگردانده شود«.
گرایش به مدارس دولتی

تا پیش از شــیوع کرونا شماری 
از والدین که از وضعیــت اقتصادی 
بهتری برخــوردار بودنــد با آرزوی 
تحصیل فرزندان خود در مدارســی 
با استانداردهای آموزشی قوی تر از 
مدارس دولتی و با نیت رقم خوردن 
آینــده ای درخشــان، هزینه های 

مــدارس غیردولتــی را متقبــل 
می شدند در حالی که شیوع بیماری 
کرونا و ایجاد تغییــرات در عرصه ها 
و زمینه های مختلــف، این دیدگاه و 
البته توان اقتصادی بســیاری از این 

والدین را تحت تاثیر قرار داد.
اما با شــیوع بیماری کرونا ارائه 
این خدمات و امکانات دچار خدشه 
و وقفه شــد چون اساســا حضور در 
مدرسه منتفی شــد و از دید والدین 
پرداخت شهریه های باال به مدارس 
غیرانتفاعی برای آمــوزش مجازی 
فرزندانشان به امری غیرضروری بدل 
شد. چنانکه بخشــی از شهریه های 
مربوط به ســال تحصیلــی اخیر به 
دلیل عدم ارائــه خدمات فوق برنامه 

و اردویی به والدین بازگردانده شد.
در چنین شرایطی برخی والدین 
به سمت نام نویســی دانش آموزان 
در مدارس دولتی بــه جای مدارس 
غیردولتــی در شــرایطی قــوت 
بیشــتری گرفته اســت که شیوع 
بیماری کرونا و احتمــال برگزاری 
ســال تحصیلــی ۱3۹۹-۱۴۰۰ به 
شیوه نیمه حضوری یا غیرحضوری 
توجیهی بــرای پرداخت هزینه های 
میلیونــی در مــدارس غیردولتی را 
باقی نمی گذارد و افزایش ۱۵ تا 3۰ 
درصدی شــهریه این مدارس نیز با 
توجه بــه اوضاع اقتصادی مشــاغل 
آزاد، ضربه مهلکــی بر گرایش مردم 
به مدارس غیردولتی به وجود آورده 
است و اینجاســت که چالش پیش 
روی مدارس غیردولتی ســوگیری 
دانش آموزان به سمت مدارس دولتی 
می شــود که به گفته صاحبنطران 
این روند به ضــرر مدارس دولتی نیز 
هســت چون موجب افزایش تراکم 
دانش آمــوزی )در صورت حضوری 
برگزار شــدن کالس ها( و باال رفتن 

ظرفیت کالس ها می شود.

سیل دانش آموزان به سمت مدارس دولتی؛

کرونا چه بر سر مدارس غیرانتفاعی آورده است؟

خبر

بعد از انفجار در بندر بیروت بود که مجید فراهانی، عضو 
شــورای شــهر تهران توجه اهالی پایتخت را به انبار نفت 
شمال غرب تهران در منطقه شهران جلب کرد. مخزن نفت 
بزرگی که به گفته او در صورت انفجار، می تواند مثل عروس 
خاورمیانه که در آتش سوخت، بخش زیادی از تهران را هم 
تبدیل به تلی از خاکستر کند. مسئله ای که به گفته فراهانی 
راه حل این مشکل در کوتاه مدت،  تغییر محل عبور و مرور 
تانکرهایی که روزانه از مابین محالت مسکونی می گذرند و در 
دراز مدت جابه جایی همیشگی انبار نفت از بافت مسکونی به 

منطقه ای غیرمسکونی است.
با این حال به نظر می رسد به اعتقاد رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور این پیشنهاد دراز مدت چندان عملی نباشد 
و حتی در برخی موارد ناچار به همزیستی مسالمت آمیز با 

تاسیسات پرریسک در شهرها باشیم.
این در حالی است که ســاماندهی تاسیسات پرخطر در 
شهرها در سیاست های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل 
مورد اشاره قرار گرفته اســت. در ماده ۹ این سیاست ها بر 
»ممانعت از ایجاد تاسیســات پرخطر در مراکز جمعیتی 
و بیرون بردن این گونه تاسیســات از شهرها و پیش بینی 
تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها 
الزامی اســت و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف 
تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم« با این وجود با توجه 

به گستره این کار در سطح ملی و هزینه های اقتصادی این 
موضوع، اجرای کامل این سیاست چندان عملی نشده است.
غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
در این خصوص به مشرق نیوز می گوید: »پدافند غیرعامل 
دو رویکرد اساسی دارد، نخست حفاظت از مردم و دیگری 
صیانت از زیرساخت های حیاتی کشور برای ارائه خدمات 
به مردم. وقتی در این گفتمان راجع بــه پدافند غیرعامل 
بحث می کنیم قطعا موضوع ساماندهی و خروج تاسیسات 
پرخطر، به عنوان یک اصل و یک موضوع حیاتی مورد نظر 

قرار می گیرد«.
سردار جاللی با بیان اینکه حادثه ای که در بیروت اتفاق 
افتاد از منظر پدافند غیرعامل قطعا یک درس عبرت و آموزه 
برای همه جهان بود، تصریح کرد: »این نشان می دهد که همه 
کشورها نیازمند یک بازنگری در موضوع وجود تاسیسات 
پرخطر در شهرها هستند. البته بعد از انفجار بیروت برخی 
دچار افراط و تفریط در بیان مســاله شدند. یک عده تالش 
کردند اعالم کنند مثال در پایتخت همه تاسیسات به ویژه 
تاسیسات نفتی مثل بمب ساعتی است و عده ای هم تالش 
کردند بگویند اساسا هیچ مشــکلی وجود ندارد و »ایمنی، 

امنیت و دفاع« ایده آل است«.
سردار جاللی توضیح داد: »نگاه سازمان پدافند غیرعامل 
کشور به این مساله صفر و صدی نیست بلکه ما اعتقاد داریم 

که حد به نســبت قابل قبولی از »ایمنی، امنیت و دفاع« در 
زیرساخت های مهمی که در ســطح شهرها هستند وجود 
دارد اما این بدین معنا نیســت که همه چیز ایده آل است. 
ضمن اینکه ما معتقدیم نباید اجازه داد این مســئله به یک 
مناقشه در کشور تبدیل شود بلکه در یک فضای تخصصی 
موضوع باید بررسی شــود و نتایج اقدامات ایمنی بخش، به 

اطالع مردم برسد«.
به گفته وی در ســال های اخیر هرگاه سازمان پدافند 
غیرعامل کشور برای ساماندهی یا خروج این تاسیسات به 
سراغ دستگاه های متولی آن رفته است، یک چالش بزرگ 
برای تحقق این مســئله، هزینه باالی انتقال و جابجایی 
این تاسیسات بوده است که البته نیازمند هماهنگی ها در 
سطح باال در دولت است. جاللی متذکر می شود که سازمان 
پدافند غیرعامل کشور براین باور اســت که الزاما نیازی 
نیست همه تاسیســات دارای ریسک از سطح شهر خارج 
شوند بلکه می توان با یکسری اقدامات فنی متناسب با هر 
زیرساخت، سطح خطر را به حداقل رساند. البته در خصوص 
برخی از زیرســاخت ها هم بر این باوریم که الزم است این 
زیرساخت از حریم شهری خارج شود. اما نمی شود حکم 

کلی صادر کرد.
وی توضیح می دهد: »برای مثال مــا در یکی از مناطق 
مرکزی پایتخت، شاهد وجود تاسیسات تصفیه آب هستیم 

که در مکانیزم گندزدایی از گاز کلر استفاده می کند. در نگاه 
اولیه وجود مخازن گاز کلر در شهر تهران خطرناک است و 
شاید نیازمند انتقال این تاسیسات باشیم که مستلزم هزینه  
است اما می توان با استفاده از روش های گندزدایی بر پایه کلر 
اما بدون استفاده مستقیم از مخازن گاز کلر و ... با مکانیسم 
کم خطر و روزآمدتری این مشکل را با شیوه کم هزینه تری 

حل کرد«.
جاللی با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
تالش است با همکاری مردم و اغنای مدیران، سطح ایمنی 
و امنیت و همچنین الیه های دفاعی را به سطحی برساند تا 
خطر به حداقل ممکن برسد، متذکر شد: »ما باید این واقعیت 
را هم درک کنیم که در مورد کالنشهری مثل تهران که هر روز 
در حال گسترش است این موضوع که همه تاسیسات از حریم 
شهر خارج شوند شاید شدنی نباشد. برای مثال ما در حوزه 
زیرساخت های آبی و انرژی ناچارا نیازمند یک همزیستی 
مســالمت آمیز بین تاسیســات و زندگی شهری هستیم، 

بنابراین باید تعامل امن را به حداکثر برسانیم«.

رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران:

در برخی موارد ناچار به همزیستی با تاسیسات پرریسک هستیم

شیوع بیماری کرونا و 
احتمال برگزاری سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

به شیوه نیمه حضوری یا 
غیرحضوری توجیهی 

برای پرداخت هزینه های 
میلیونی در مدارس 

غیردولتی برای بسیاری 
از والدین باقی نگذاشته 
به همین دلیل بسیاری 

تصمیم به ثبت نام در 
مدارس دولتی گرفته اند

براساس برنامه ششم 
توسعه نسبت مدارس 

غیردولتی باید از۱۲ درصد 
کنونی به ۱۵ درصد برسد، 

اما با شروع کرونا به نظر 
می رسد، نه تنها تعداد 

مدارس غیرانتفاعی در 
سال تحصیلی جاری از 
این تعداد بیشتر نشود 
که خیلی از آنها تصمیم 

به توقف فعالیت خود نیز 
بگیرند
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