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بخاری های نفتی پرخطر  
خداحافظ!

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 
کشور قول داده تا پایان دولت سیزدهم بساط 
بخاری های نفتی پرخطر   در مدارس جمع شود

هرســال زمســتان کــه می شــود، نگرانی هــا 
از بابت بخاری هــای نفتی و قدیمــی در مناطق 
روســتایی و کم برخوردار یکــی از دغدغه های 
خانواده دانش آمــوزان و آموزگاران آن هاســت. 
روایت ها دربــاره علل آتش ســوزی در مدارس 
کشور متفاوت اســت، اما آنچه بیشــتر ناظران 
اجتماعــی، رســانه ها و مســئوالن آمــوزش و 
پرورش نســبت بــه آن توافــق دارند اســتفاده 
از بخــاری نفتــی و سیســتم های گرمایشــی 
غیراســتاندارد در مدارس کشور است که تاکنون 
به مرگ ده هــا دانش آموز، آموزگار و ســوختگی 
 بیــش از 50دانش آموز در ســال های گذشــته

منجر شده است. 
آتش ســوزی در مدرسه اسوه حســنه سال97، 
آتش ســوزی در مدرســه شــین آباد آذر91، 
آتش سوزی در دبیرســتان شبانه روزی وابسته به 
دانشگاه چابهار ســال90 و سال89، آتش سوزی 
در خوابگاه شبانه روزی در روستای »چاه رحمان« 
سال89، آتش ســوزی در مدرسه شهید رحیمی 
درودزن فارس ســال85، آتش سوزی در مدرسه 
روستای سفیالن سال83 و آتش سوزی در مدرسه 
شهرستان شفت گیالن در سال76 نمونه ای از این 
حوادث تلخ هســتند که هم جان دانش آموزان را 

گرفت، هم خانواده های زیادی را داغدار کرد.
از کم کاری های انجام شده در راستای ایمن سازی 
مدارس بــا تجهیز آنها به سیســتم گرمایشــی 
استاندارد طی سال های گذشته که بگذریم، وجود 
مشکالت دیگری هم همواره خسارت های ناشی از 
این حوادث را تشدید کرده است؛ نواقصی بنیادی 
که ازجمله آنها می توان به آشــنا نبودن پرسنل 
مدارس به هنــگام رویارویی بــا چنین حوادثی 
اشــاره کرد. آنها حتی نخســتین و ســاده ترین 
عکس العمل در زمان بروز حریق که فرار ایمن از 
محل حادثه است، را نمی دانســتند. درحالی که 
قوانین و مقرراتی در مورد نحوه برخورد پرســنل 
مدرسه با چنین رویدادهایی در ایران وجود دارد، 
اما این دستورالعمل ها بدون درنظر گرفتن توانایی 
واقعی نهادهــا در انجام این مراحل وضع شــده 
است.  براساس دستورالعمل تصویب شده توسط 
وزارت آموزش و پرورش ایران در سال۲006، همه 
مدارس باید مجهز به کپسول آتش نشانی باشند و 
همه معلمان و دانش آموزان باید در استفاده از آنها 
توسط سازمان آتش نشانی آموزش ببینند. با این 
حال، شکاف های پوشــش دهی مناطق روستایی 
کشور توســط نیروهای آتش نشــانی هنوز باید 
برطرف شود. معضل و مسئله دیگر در زمان بروز 
حوادثی از جنس آتش سوزی در مدارس مناطق 
محروم اســت که باید مورد توجه بیشــتری قرار 

گیرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور هم با اشــاره به ضرورت استانداردسازی 
سیســتم گرمایش در 49هــزار کالس درس در 
سراسر کشور می گوید: البته این به معنای استفاده 
از بخاری های نفتی پرخطر در این کالس ها نیست. 
بلکه باید به گرمایش اســتاندارد مجهز شوند. در 
همین راستا یک سری اقدامات ضروری و فوری نیز 
انجام شد. برای نمونه در یکی از مناطق سردسیری 
بروجرد طــی هفت روز و پیش از شــدت گرفتن 
سرما، سامانه استاندارد گرمایشی اجرا شد. اگر این 
پیش بینی و تزریق به موقع بودجه اتفاق نمی افتاد 

این روزها چالش مهمی در مدارس داشتیم.

حمیدرضا خان محمدی بــا بیان اینکه هم اکنون 
91درصد کالس های درس کشور دارای گرمایش 
استاندارد هســتند، ادامه داد: »با توجه به اینکه 
امسال مدارس پس از ۲ ســال تعطیلی کرونایی 
بازگشایی شدند، یکی از مســائلی که باید به آن 
توجه می شد بازبینی و بررسی تاسیسات گرمایشی 
مدارس به ویژه در مناطق سردسیر بود که به طور 
جدی در دســتور کار قرار گرفت و اجرایی شد.« 
او با بیان اینکه پیگیری های فراوانی انجام شــد تا 
بازبینی از تأسیسات گرمایشــی مدارس به ویژه 
در مناطق سردسیر انجام شود و پس از انجام این 
بررسی ها، دولت مبلغی را به این موضوع اختصاص 
داد، ادامه داد: بر همین اساس نیز آبان امسال برای 
به روزرسانی سیســتم های گرمایشی کالس ها، 
مبلغ 7۲5میلیارد تومان بین ادارات کل نوسازی 
مدارس توزیع شــد که با این اعتبار تاسیســات 

گرمایشی 14هزار کالس بهسازی شد.« 
به گفته او، در همین راســتا یک ســری اقدامات 
ضروری و فوری نیز انجام شــد. رئیس ســازمان 
نوســازی مدارس با اشــاره به راه اندازی قرارگاه 
جهــادی در وزارت آمــوزش و پــرورش، اظهار 
داشت رفع مشــکالت فوری و موردی کالس ها با 
بهره گیری از ظرفیت این قرارگاه نیز در دســتور 
کار قــرار دارد. برنامه ریزی های مــورد نیاز برای 
تکمیل استانداردســازی تاسیســات گرمایشی 
کالس هــای باقیمانــده انجام شــده و اگر طبق 
برنامه ریزی اعتبارات در زمان مناسب تزریق شود، 
تا پایان دولت سیزدهم استانداردسازی تأسیسات 

گرمایشی کالس ها تکمیل می شود.

فاطمهعسگرینیاپیگیری
روزنامه نگار

این زمستان، برف و سرما بیشتر از هر دو دهه اخیر 
رخ نمایی کرده، دمای زیر صفر عالوه بر مشکالتی که 
در زندگی مردم به وجود آورده، حیات وحش را هم 
در وضعیت سختی قرار داده است. حیواناتی که اگر 
از گرسنگی عبور کنند، گاهی به دلیل یخ زدگی های 
شبانه جانشان را از دســت می دهند. از حیوانات 
شــهری مثل گربه ها، پرنده ها   گرفته تا حیوانات 
وحشی تر شــامل کل، میش و قوچ، حتی گرگ و 
شغال و روباه، همه آسیب پذیرتر شده اند. سازمان 
محیط زیســت از مردم می خواهد کــه درصورت 
دیدن حیوانات وحشی در نزدیکی محل سکونت، 
با شماره1540 تماس بگیرند، اما حیوانات خیابانی 
این روزها جز مهربانی مردم، حمایت دیگری ندارند. 
النه سازی و غذارسانی مناسب و اصولی، مهم ترین 
توصیه ای است که در این روزهای یخبندان درباره 
این حیوانات صورت می گیرد. البته برخی می گویند 
غذا دادن به حیوانات چرخه طبیعت را به هم می زند، 
اما حامیان حیوانات معتقدند در شــرایط سرمای 
فعلی، حداقل تأمین غذا به اندازه یک ظرف آب تمیز 
و یک تکه نان خشک می تواند نجات شان دهد. غذا 
ندادن هم نه تنها به کاهش جمعیت این حیوانات 
کمکی نمی کند، بلکه نقصان ژنتیک در خودشان و 

تولدهای جدید به وجود می آورد.  

12ساعتاززمستانحیواناتشهری
ساعت7صبح،یکیازپارکهایمرکزی
تهران:»تصویر غم انگیزی است؛ چند گربه کنار 
هم روی زمین خوابیده اند، نه! کنار نیمکت سبزرنگ 
پارک، سرما جان از تن شــان برده. یک نفر آرام از 
کنارشان می گذرد و می گوید: ای کاش جایی برای 

نگه داشتن شان بود ...«

ساعت10صبح،سایتهمشهریآنالین:

»تیتر مطلب ناراحت کننده است؛ یخ زدن یاکریم 
)قمری( در سرمای ســوزان و منفی 13درجه این 
روزهای مشهد. تصویر خبر هم قمری کوچکی است 
که نیمی از بدنش در برف یخ زده، اما چشــمانش 
باز مانده. انــگار تا لحظه آخر دلش می خواســته 
دست های گرمی او را از این یخبندان نجات دهد ...« 

ســاعت12،کنارپیادهرویاشــرفی
اصفهانی:»برف به  شدت می بارد. چند نفری کنار 
بزرگراه منتظر تاکسی مانده اند. گربه ای نزدیک شان 
روی زمین چنبره زده، چشــمانش نیمه باز و نگاه 
حسرت بارش به آدم هایی اســت که به سرعت از 
کنارش رد می شوند. کســی نگاهش نمی کند، اما 
استخوان های بیرون زده کنار تنش نشان می دهد 

که این روزها چیز زیادی برای خوردن نداشته ...«

ساعت16،پیادهراهولیعصر)عج(:»همزمان 
صدای چنــد گربه به گوش می رســد؛ کنار جوی 
آب باال و پایین می روند، معلوم اســت بدنشــان 
گرم نیســت. برف همچنان می بارد و تنش شان را 
ســفیدپوش می کند. صدایشــان پر از سرماست، 
مغازه دار همان نزدیکی ها می گوید چند روزی است 
که وضعیت شان همین است. چند شب کارتن خالی 
با موکت برایشان گذاشتم که حداقل کف سرمای 
خیابان یخ نزنند، اما صبح که آمدم از کارتن خبری 
نبود و اینها ویالن شــده بودنــد. زباله گردها امان 
نمی دهند و کارتن هــا را می برند! ای کاش حداقل 

این چند روز که ســرما امان ما را هم بریده، به این 
بیچاره ها رحم می کردند ...«

ســاعت19،فلکهاولصادقیه:»از پشت 
دیوار منتهی به دیوار یکی از بانک ها، صدای مردی 
شنیده می شــود که قربان صدقه کسی می رود و 
برایش خاطره ای تعریف می کند. مخاطبش، گربه 
های  بزرگی هستند که روی پله های سیاه بانک کنار 
آتش یک پیت سیاه،جمع شده اند. چند دقیقه که 
می گذرد، مخاطب صحبت های مرد دیگر حیوانات 
نیست و با دیدن آدم هایی که با محبت به آنها نگاه 
می کننــد، می گوید: »کاری جز گــرم کردنش از 
دستم بر نمی آید. چیزی برای خوردن ندارم و آنها 

هم گرسنه مانده است ...« 

نجاتجانوسالمتحیوانات
همه داستان البته سرمای نفســگیر این روزهای 
زمستان برای حیوانات شهری نیست، روی دیگر 
هم دارد. حامیان حیوانات شهری این روزها فعال تر 
شده اند؛ شب ها به دل بیابان و خیابان های تاریک 
می زنند تا مرگ همین گربه ها و پرنده های مانده 
در ســرما را متوقف کنند. یکی از آنها سیدمهدی 
طباطبایــی، روحانی حامی حیوانــات و فعال در 
نقاهتگاه حیوانات آســیب دیده است که به گفته 
خودش، همین شنبه شب در ورامین به داد گربه ای 
رسیده که با دست شکسته در ســرمای هوا گیر 
افتاده بود. در راه بازگشــت هم حیوانی دیگر  را در 

بیابان های اطراف تهران پیــدا کرده که چند توله 
داشته، اما درماندگی و گرسنگی نای شیردادنش 
را از او گرفتــه بود. این طلبه دربــاره وضعیت این 
روزهای حیوانات شــهری به همشهری می گوید: 
»سرما دسترسی حیوانات به غذا را کاهش می دهد 
و این در حالی است که اگر غذای کافی به پرنده ها، 
گربه ها و ســگ ها برسد آســیب کمتری خواهند 
دید. نمی توان گفت که رسیدگی به این حیوانات 
تنها وظیفه شهرداری هاست، بلکه همه مردم باید 
از آنها حمایت کنند. البته شــهرداری ها باید این 
موضوع را مدیریت و ساماندهی کنند، اما به دلیل 
مواردی ازجمله تأمین بودجه، تغییر مدیران و تغییر 
سیاست ها این اقدامات اگر با تمرکز بر حمایت های 
مردمی و فعالیت انجمن هــای مردم نهاد صورت 
بگیرد، استمرار بیشــتری خواهد داشت. ضرورت 

این امر هم آگاهی بخشی و فرهنگسازی است.«
طباطبایی دربــاره اینکه چــه روش هایی منجر به 
حفظ بهتر این حیوانات در شرایط فعلی خواهد شد، 
چنین توضیح می دهد: »غذارسانی اصولی و درست 
به این حیوانات هم جــان آنها را از ســرما و مرگ 
نجات می دهد، هم شــیوع بیماری را کم می کند. 
اصولی به این معنا که هر جایی به این حیوانات غذا 
داده نشود، مثاًل کنار خیابان چون احتمال تصادف 
وجود دارد. هر غذایی هم داده نشود و غذا دادن هم 
به گونه ای نباشــد که چهره شــهر را کثیف و آلوده 
کند. به جز غذارسانی، النه سازی برای این حیوانات 
هم این روزها مناسب اســت که تجهیزات چندانی 

نمی خواهد، حتی با یک جعبه ساده موز.«  این فعال 
حوزه حیوانات شــهری، همچنین ایجاد اورژانس 
حیوانات را یک ضرورت می دانــد و تأکید می کند: 
»چنین چیزی نشان دهنده اعتالی جامعه است. یک 
شهر توسعه یافته نسبت به حیوانات مهربان است و 
در این باره همه باید پــای کار بیایند. نقاهتگاه های 
حیوانات هم باید افزایش پیدا کند. با حمایت خیرین، 
هزینه ها و اقدامات درمانی حیوانات آسیب دیده در 
کلینیک های دامپزشکی تأمین و انجام می شود اما 
بسیاری از آنها پس از جراحی یا درمان، جایی برای 
ماندن و بهبودی کامل ندارند. ما چنین اقامتگاهی 
را در قم راه اندازی کرده ایم، اما ظرفیت مان محدود 
اســت و تنها حیواناتی را می پذیریــم که از مناطق 

محروم اطراف خودمان می آیند.«

گربههابیشترمیمیرند
مشــکالتی که این روزها حیوانات شهری به  دلیل 
سرمای هوا با آن مواجهند فراتر از چیزی است که 
دیده می شود. مشکل هم اینجاست که گربه ها در 
این میان بیشتر در معرض آسیب هستند، چرا که 
نسبت به ســگ ها مقاومت کمتری دارند و بیشتر 
یخ می زننــد. این نکته را هم رســا میرزایی، فعال 
حوزه حیوانات به همشهری می گوید: »این روزها 
چه بهتر که مردم برای این حیوانــات آب تمیز و 
غذا تأمیــن کنند؛ غذایی که می توانــد اندازه یک 
کف دست نان خشک هم باشــد. اگر موتورخانه و 
پارکینگ هم دارند، می تواننــد مکانی را برای این 
حیوانات درســت کنند که حداقل شب ها از سرما 
در امان باشــند. حیوانات همشهریان ما هستند و 
اگر به آنها رحم نکنیم ظلم مضاعف اســت. این در 
حالی است که طرح های عقیم سازی این حیوانات 
به خوبــی انجام نمی شــود و در وضعیت فعلی که 
آنها غذای کافی برای خوردن ندارند، نســلی که از 

آنها متولد می شــود، ضعیف تر و 
بیشتر در معرض بیماری و مرگ 

قرار دارد.«

مردمداری به شیوه احمدآقاکاهش قطعی گاز در شمال شرق
 مدیریت مصرف، قطعی گاز در استان های شمال شرق را کاهش داده 

و هم اکنون فقط گاز شهرستان های تربت جام و تایباد قطع است
احمد قاسمی از نظر اهالی، فقط کارگر شهرداری نیست، بلکه یک شهروند 

وظیفه شناس است که دلش برای محله می تپد
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زمستان به روایت حیوانات شهری
چند تصویر از روزهایی که سرمای سوزناک زمستان، حیوانات شهری را با مشکالت متعددی مواجه کرده است

مریمسرخوشگزارش
روزنامه نگار

چه غذایی مناسب حیوانات شهری است؟
غذارسانیوالنهسازیمهمتریناقداماتیاســتکهاینروزهامیتواندجان
حیواناتشهریراازسرمانجاتدهد.غذایمناسببرایکبوترهاگندم،برای
گنجشکهاارزنوبرایکالغهاهمخردهگوشتوضایعاتمرغوگوشتاست.
حامیانحیواناتتوصیهمیکنندکهبرایگربههاهمغذاهایحاویاستخوان
گذاشتهنشود،جگرمرغهمنباشــد،چونباعثبیماریاست.غذایخشک،
برنجیاکمیگوشتبدوناستخوانبرایغذارسانیبهگربههامناسبتراست.

مکث

قانون»حمایتازمعلوالن«،نیازمند60هزارمیلیاردتومان
سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلوالن جسمی و حرکتی با اشاره به الیحه بودجه سال140۲ معتقد 

بهزیستی
است که برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکالت اساسی معلوالن 
به 60هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. علی همت محمودنژاد در این باره گفت: متأسفانه با وجود آنکه 
مستمری افراد دارای معلولیت هم اکنون کمتر از ۲.5کیلوگرم گوشت است، 500هزار نفر از معلوالن همچنان منتظر برقراری 
مستمری و حق پرستاری هستند. او همچنین ادامه داد: تاکنون کمیسیون تلفیق و کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
حق خود را در قبال افراد دارای معلولیت ادا نکرده اند. محمودنژاد تأکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی برای 
حذف پشت نوبتی افراد دارای معلولیت و تراز مستمری مطابق با ماده۲7 قانون حمایت از حقوق معلوالن و همچنین ارتقای 
کیفیت بهداشت این افراد باید اقدامات اساسی در بودجه سال140۲ به عمل آورد. سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلوالن 
جسمی و حرکتی، با اشاره به اینکه برای ساخت پردیس جامع علمی پژوهشی-کاربردی کشور برای کمک به تولید دانش در 
حوزه توانبخشــی و تولید تجهیزات و وســایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت مطابق با اســتانداردهای جهانی حداقل به 
۲000میلیارد تومان بودجه نیاز است که این موضوع در بودجه سازمان بهزیستی پیش بینی نشده است. او معتقد است که 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مطابق با تورم و مشکالت اساسی معلوالن به 60 هزار میلیارد تومان 

بودجه نیاز است.

تمهیداتالزمبرایحفاظتازنوبتاولآزمونسراسری
رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری گفت: آزمون سراسری ســال140۲ برای نخستین بار در ۲نوبت 

کنکور
دی ماه1401 و تیرماه140۲ برگزار می شود و در تالشیم این آزمون با هماهنگی نمایندگان تام االختیار و 
عوامل اجرایی داخل و خارج از حوزه های آزمون، در سالمت و آرامش کامل در صبح و بعدازظهر روزهای 
۲9 و 30 دی ماه برگزار شــود؛ که قطعاً همراهی داوطلبان عزیز و خانواده های فهیم آنان نقش ارزنده ای خواهد داشــت. 
محمدحسین حاجیلو درخصوص چگونگی نظارت بر برگزاری سالم و بدون دغدغه این آزمون برای داوطلبان، گفت: همه 
پیش بینی ها برای جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت گرفته است تا این آزمون ملی بدون خدشه و شبهه برگزار شود. او 
افزود: حتی اگر هم به هر دلیلی افراد متخلف در این مرحله شناســایی نشوند در مرحله پس از برگزاری آزمون ها براساس 
ماده11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های سراســری امکان بررسی فنی و شناسایی افراد متخلف وجود دارد. 
قائم مقام رئیس سازمان ســنجش آموزش کشــور درخصوص برودت و ســرمای هوا گفت: مکاتبات و هماهنگی الزم با 
استانداری های کشور صورت گرفته که با توجه به شرایط جوی غیرمترقبه در سطح استان ها، تمهیدات کافی برای سیستم 
گرمایشی اندیشیده شود. محمدحسین حاجیلو با اشاره به فعالیت های مختلف سازمان سنجش در فرایند برگزاری آزمون 
گفت: آموزش عوامل حفاظتی و اجرایی آزمون از مدتی قبل آغاز شــده و رو به پایان است و همه عوامل اجرایی و حفاظتی 

آمادگی دارند در قالب تیم های هماهنگ برای حفظ امنیت و سالمت آزمون اقدام کنند.

نفرازمعلمــانارزیابی
پروندهرتبهبندیشدند.
بهگفتهمحسنزارعی،
رئیسمرکزارزشیابیو
تضمیــنکیفیتوزارت
آموزشوپرورشمابقی
معلمانــیکهبــهمرور
اضافهشدندوبارگذاری
مدارکراانجــامدادند
نیزدردستورکارارزیابی
قرارمیگیرندوبهمرور
کارارزیابیشــانانجام
میشود.ارزیابیبهصورت
تصادفیوکشوریانجام
میشــودوهمکاریکه
ارزیابیانجــاممیدهد
پروندهمعلمانیبهغیراز
استانخودشرابررسی

میکند.

670 
هزار

8روز 920نفــردر و
گذشتهازخدماتامدادی
جمعیــتهــاللاحمر
برخوردارشدند.بهگفته
مرتضــیمرادیپــور،
معاونعملیاتسازمان
امدادونجــاتجمعیت
هاللاحمر3هزارو3نفر
اسکاناضطراری،31نفر
بهمناطقامنو38نفرنیز
بهمراکزدرمانیمنتقل
شدند.3نفرازهموطنان
نیزدراینمدتزمانجان
خودراازدســتدادند.
همچنیــندراینمدت
818دســتگاهخودرواز
برفرهاسازیشدند.در
505تیم اینعملیاتها
عملیاتیشــامل1810

امدادگرحاضربودند.

15 
هزار

واحدمســکونیدربافت
فرسودهوجوددارد.نیمی
ازاینواحدهایعنیحدود
یکمیلیــونو380هــزار
واحــددرکالنشــهرهاو
مراکزاستانهاست.تاکنون
220هــزارازواحدهــای
فرسوده،نوسازیشده،اما
2میلیــونو700هزارواحد
همچنانباقیاســتاگر
حادثهایماننــدزلزلهبم
اتفاقبیفتدجان10میلیون
نفرجمعیتســاکندراین
بافتهابهشــدتدرخطر
است.بهگفتهمعاونوزیرراه
وشهرسازیبهجای220هزار
واحدفرسودهایکهتخریب
ونوسازیشــده710هزار

واحدساختهشدهاست.

2.7 
میلیون

دانشگاهی ظرفیتهای
کشــورمتعلقبهپساز
انقالباســالمیاست.
هاشمداداشپور،معاون
وزیرعلــوم،تحقیقاتو
فناوریورئیسسازمان
اموردانشــجویانگفت:
توســعهوپیشــرفت
دانشگاههاپسازانقالب
اســالمینشــانگراین
موضوعاستکهانقالب
اسالمیعالوهبرانقالب
دینی،فرهنگیومذهبی،
یکانقالبعلمینیزبوده
استوتوجهبهتولیدعلم
وشــکوفاییوبالندگی
علمــیازدغدغههای
اصلیجمهوریاسالمی

است.

84 
درصد


