
مع�اون برنامه ريزي و توس�عه مناب�ع وزارت 
آم�وزش و پرورش طي نشس�تي ب�ا اصحاب 
رسانه به تشريح جزئيات بودجه پيشنهادي 
نظام تعليم و تربيت در س�ال 1402 پرداخت؛ 
بودجه اي كه ب�راي نهايي ش�دن بايد منتظر 
تصميم بهارستان نشينان باشد. صادق ستاري 
فرد در اين نشست كه بيش از دو ساعت به طول 
انجاميد، درباره برخي از مسائل و چالش هاي 
جدي آموزش و پرورش ه�م توضيحاتي داد. 
توضيحاتي كه نگراني ها را درباره بزرگ ترين 
و مهم ترين دستگاه انس�ان ساز كشور  بيش 
از پي�ش و افس�وس ها را دوچن�دان ك�رد. 

ستاري فرد در ابتداي نشس��تي پيرامون تشريح 
جزئيات بودجه پيشنهادي نظام تعليم و تربيت 
در س��ال 1402 با بيان اينك��ه وزارت آموزش و 
پرورش بزرگ ترين دستگاه اجرايي كشور است، 
گفت: اين وزارتخانه ۹۷1 هزار پرس��نل ش��اغل 
دارد كه فعاليت 38 هزار بازنشسته شاغل را هم 
بايد به اين آمار اضافه ك��رد؛ همچنين جمعيت 
دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش با احتساب 
دانش آموزان بزرگس��ال بالغ ب��ر 16 ميليون نفر 
است كه براي اين دستگاه كه بزرگ ترين دستگاه 
اجرايي كشور اس��ت، بودجه 242 هزار ميليارد 
توماني در س��ال 1402 پيش بيني شده اس��ت. 
س��هم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت 
در سال 1400، حدود 10 درصد، در سال 1401 
ح��دود 12/۹ درصد و براي س��ال 1402 حدود 
11/2 درصد است. انتظار ما اين است كه اين عدد 

به 1۵ درصد برسد. 
معاون وزير آموزش و پرورش در ادامه با گاليه 
از همراهي نكردن س��ازمان برنامه و بودجه به 
واكاوي اعتباره��اي تخصيص يافت��ه از بودجه 
1401 و بودجه پيشنهادي 1402 پرداخت. وي 
در ادامه افزود: سال 1401 پس از دو سال وقفه 
در آموزش حضوري مدارس بازگشايي شد و با 
همه سختي ها دوباره آموزش حضوري ممكن 
شد. با اين حال به دليل وقفه دو ساله و همچنين 
تعطيلي هاي غيرقابل پيش بيني تصميم گرفتيم 
در تابس��تان س��ال جاري دوره ه��اي تثبيت و 
تعميق يادگيري را براي 30 درصد دانش آموزان 
برگزار كنيم. ستاد ملي مقابله با كرونا براي اين 
دوره ها اعتباري معادل يك هزار و ۵00 ميليارد 
تومان تصويب كرد كه به  رغم جديت همكاران 
ما در برگزاري اين دوره ها اما س��ازمان برنامه و 
بودج��ه همراهي نكرد و تاكنون اي��ن اعتبار به 

دست ما نرسيده است!

 سهم 40 توماني هر دانش آموز از اعتبارات 
پرورشي

س��تاري ف��رد در ادامه ب��ه وضعي��ت اعتبارات 
تخصي��ص يافته در ح��وزه تربيتي و پرورش��ي 
پرداخ��ت و گفت: مي��زان تخصي��ص اعتبارات 
رديف تربيتي و پرورشي بودجه 1401 تاكنون، 
۷6درصد بوده اس��ت. اي��ن در حالي اس��ت كه 
بايد نياز ام��روز دانش آم��وزان از حيث توجه به 
ساحت هاي تربيتي در نظام بودجه ريزي آموزش 
و پرورش م��ورد توجه ق��رار گيرد. ب��ا اين حال 
يكس��ري اتفاقات هم گاهی باعث مي شوند كه 

اعتبارات در بخش ديگر هزينه شود. 
وي ادامه داد: از جمله اين اتفاق��ات، آراي ديوان 
عدالت اداري است كه از رديف هاي غيرپرسنلي 
بودجه وزارتخانه كس��ر كرد. در اي��ن باره الزم به 
توضيح اس��ت كه در س��ال هاي ۹4 و ۹۵ و حتي 
قبل تر احكام و حقوق برخي فرهنگيان ش��اغل 
در مدارس خارج از كشور به طور ناقص پرداخت 
شده بود و انباشت اين اعداد سرانجام باعث شكايت 
اين افراد به ديوان عدالت اداري ش��د. پس از اين 
س��ازمان برنامه و بودجه 20 درصد از رديف ها و 
س��رفصل هاي غيرپرس��نلي بودجه وزارتخانه را 
كسر كرد كه اين موضوع موجب تأخير و اخالل در 

برنامه هاي آموزش و پرورش مي شود. 
ستاري فرد با بيان اينكه انتظار اين بود كه پس از 
اتفاقات سه ماه اخير در كشور يك تحول جدي در 
بودجه بندي آموزش و پرورش رقم بخورد، توضيح 
داد: در اليحه بودجه سال آتي سهم هزينه هاي 
غيرپرس��نلي حدود 2/6 درصد اس��ت كه باعث 
مي شود در اجراي برنامه هاي كيفيت بخشي با 
مشكل مواجه ش��ويم. اين نگراني زماني بيشتر 
مي ش��ود كه همين بودجه هم ديرهن��گام و به 
طور كامل تخصيص يابد. وي با بيان اينكه سرانه 
پرورشي هر دانش آموز معادل 40 تومان است، 
افزود: با اين اوضاع انتظ��ار دارند تحولي در امور 
تربيتي و پرورشي رقم بخورد. خوب است بدانيد 
كل اعتبارات در حوزه امور تربيتي و پرورشي در 
10 ماه اخير )مربوط به بودج��ه 1401(، 2۵0 

ميليارد تومان تخصيص داده شده است. 
 آموزش و پرورش از هدفمندي يارانه ها 

سهمي ندارد!
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پرورش ب��ه حذف اعتب��ارات ح��وزه آموزش 
و پ��رورش از مح��ل هدفمندي يارانه ها اش��اره 
ك��رد و افزود: در س��ال 1401 ح��دود 10 هزار 
ميليارد تومان اعتبار از تبص��ره 14 هدفمندي 
داشتيم كه حذف شده و آموزش را در حوزه هايي 

چون اي��اب و ذهاب  و م��دارس ش��بانه روزي با 
مشكل مواجه مي كند. وي با اشاره به درخواست 
آموزش و پرورش براي تخصيص بودجه از سهم 
هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: پيشنهاد ما اين 
بوده كه يك درص��د از ۹ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده براي نظام آموزشي در نظر گرفته شود كه 
متأسفانه در اليحه پيشنهادي در نظر گرفته نشد 
و اميدواريم مجلس ش��وراي اسالمي نسبت به 
اصالح اين موضوع اقدام كند. اين در حالي است 
كه اكنون سهم شهرداري ها 3 درصد، بهداشت و 
درمان يك درصد و سهم دولت ۵ درصد است، اما 
آموزش و پرورش كشور كه با تعليم و تربيت بالغ 
بر 16 ميليون دانش آموز آينده ساز كشور سر و 

كار دارد، هيچ سهمي ندارد!
 بودجه آسيب هاي اجتماعي صفر تومان

ستاري فرد همچنين با بيان اينكه در دوره كرونا 
2 درصد به نرخ آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان 
اضافه شد، چون بچه ها محصول فضاي مجازي 
شدند، گفت: اكنون هم هر اتفاقي مي افتد مدرسه 
را تعطيل مي كنند. با اين ش��رايط براي موضوع 
آسيب هاي اجتماعي هم هيچ اعتباري در بودجه 
آموزش و پرورش پيش بيني نشده است. اما يك 
هزار و 430 ميليارد تومان براي حل آسيب هاي 
اجتماع��ي در كش��ور در اليح��ه بودجه 1402 
پيش بيني شده كه اميدواريم با نظر نمايندگان 

مجلس به آموزش و پرورش تخصيص يابد. 
 كالس هاي�ي ك�ه نوبت پرس�ش به همه 

نمي رسد!
به گفت��ه معاون وزي��ر آموزش و پرورش س��ال 
گذاش��ته 18 هزار و ۷00 كالس درس با تراكم 
باالي 40 نفر تشكيل شد كه امسال به  رغم رشد 
حضور اتب��اع در مدارس اما ب��ا تالش هاي وزير 
آموزش و پرورش براي كاهش تراكم كالس هاي 
درس، اين عدد به 16 هزار و 600 كالس درس 
رسيده است. ستاري فرد با بيان اين مشكل ادامه 
داد: براي حل اين مشكل نياز به نيروي انساني و 
تأمين اعتبار براي ايجاد فضاي آموزش��ي است؛ 
چراكه در برخي مناطق، فضاي آموزشي نداريم تا 
تراكم كالسي را كم كنيم و در كالنشهرها بيشتر 
گرفتار كمبود فضاي آموزش��ي هستيم كه اين 
موضوع باعث اختالل در كيفيت ش��ده و عدالت 
را هم زير سؤال مي برد. در اين شرايط سهم اين 
دانش آموزان از معلم در هر كالس درس چقدر 
مي تواند باش��د؟ معلم براي ه��ر دانش آموز يك 
دقيقه هم نمي تواند وقت بگ��ذارد. اين درحالي 
است كه استاندارد تراكم كالس هاي درس بايد 

23 نفر باشد. 

 وضعيت تأس�ف آور بودج�ه عمراني در 
سال 1402

س��تاري فرد همچنين با بيان اينكه آموزش و 
پرورش در حوزه اعتب��ارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي، با توجه به كمبود فضاي زيرساختي 
و مراكز آموزش��ي نيازمند توجه خاص است، 
اظهار كرد: رش��د اعتب��ارات عمراني دولت در 
اليحه پيش��نهادي بودج��ه 1402 حدود 26 
درصد اس��ت اما اعتبارات عمران��ي آموزش و 
پرورش 31 درصد نس��بت به گذش��ته كمتر 
پيش بين��ي شده اس��ت. همچني��ن اعتبارات 
سازمان نوس��ازي مدارس كشور با كاهش 1۵ 
درصدي مواجه  است. در اين شرايط ما شرمنده 
خيرين مي ش��ويم، چراكه در پرداخت س��هم 
آموزش و پرورش از پروژه هاي عمراني ناتوان 
هستيم. اخيراً خيرين مدرسه ساز براي ساخت 
چندين مدرس��ه در اصفهان يك هزار ميليارد 
تومان پرداخت كرده اند، اما اگر ما چندين بار به 
سازمان برنامه و بودجه برويم اين ميزان اعتبار 

را نمي توانيم دريافت كنيم!
 تحصي�ل مختلط 1۳۵ ه�زار دانش آموز 

متوسطه اول
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پ��رورش در بخ��ش ديگ��ري از اظهاراتش با 
بيان اينكه 13۵ هزار دانش آموز متوس��طه اول 
در مدارس مختل��ط درس مي خوانن��د، گفت: 
8ه��زارو400 كالس درس مختل��ط داريم كه 
گاهی سرويس بهداش��تي اين دانش آموزان هم 
مشترك است. تالش كرديم در راستاي دستور 
وزير آموزش و پرورش هيچ كالس مختلطي در 
دوره متوسطه دوم نداشته باشيم كه خوشبختانه 

انجام شد. 
 چند آمار هشدار دهنده!

معاون برنامه ريزي و توس��عه مناب��ع آموزش و 
پ��رورش در ادامه ني��ز چند آم��ار نگران كننده 
ديگر را عنوان كرد. س��تاري فرد افزود: 4۹ هزار 
مدرس��ه نيروي خدماتي ندارند. هيچ اعتباري 
براي باش��گاه دانش پژوهان ج��وان پيش بيني 
نش��ده و اين در حالي اس��ت كه نياز به حمايت 
از دانش آم��وزان المپيادي و فن��اور وجود دارد. 
براي تغذيه مدارس شبانه روزي  و اياب و ذهاب 
دانش آموزان مناطق محروم در سال 1401 رقم 
۷00 ميليارد تومان تخصيص گرفتيم كه از محل 
تبصره 14 هدفمندي يارانه ها بود، اما در بودجه 
پيشنهادي 1402 حذف شده است. براي پرداخت 
حقوق و دستمزد نيروهاي خريد خدمات دچار 
كسري جدي هستيم؛ مطالبات چهار ماه امسال 
مانده و پرداخت ه��ا انجام نشده اس��ت. در اين 
خصوص كسري امس��ال هزار ميليارد تومان و 
كس��ري س��ال آينده هزارو۵00 ميليارد تومان 
اس��ت. در اليحه بودجه 1402 بودجه اي براي 
شير مدارس پيش بيني نشده است. براي اجراي 
سندتحول حدود 440 ميليارد تومان پيش بيني 
ش��ده، اما نياز ما حداقل 2ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت. 4 هزار و ۹00 ميليارد تومان براي سرانه 
دانش آموزي پيش بيني شده است كه اگر بر تعداد 
دانش آم��وزان و تعداد روزهاي س��ال تحصيلي 
تقسيم كنيم، سهم هر دانش آموز روزانه 2 هزار 

تومان مي شود!
 آموزش و پ�رورش همچن�ان هزينه اي 

ديده مي شود
ستاري فرد با گاليه از بودجه پيشنهادي آموزش 
و پ��رورش خاطر نش��ان كرد: وظيف��ه آموزش و 
پرورش تربيت انس��ان هايي اس��ت كه قرار است 
آينده كشور را بس��ازند. در اين رابطه حضرت آقا 
بارها اشاره كرده اند كه هزينه در آموزش و پرورش 
سرمايه گذاري اس��ت، اما همچنان به آموزش و 
پرورش به عنوان دستگاهي نگاه مي شود كه بايد 
اعتباري را دريافت و هزينه كند. متأس��فانه نگاه 
سرمايه اي به آموزش و پرورش در سازمان برنامه و 
بودجه هنوز عملياتي نشده است. سازمان برنامه و 
بودجه ما را يك نهاد مصرفي مي داند كه اين يكي 

از مشكالت جدي ما است. 

طب سنتي ايران  در رتبه چهارم جهاني قرار دارد

 بودجه اي براي آموزش منهاي پرورش و كيفيت!
ستاري فرد: به  رغم تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالمی

سازمان برنامه و بودجه اعتبارات در آموزش و پرورش را هزينه مي داند نه سرمايه گذاري ! 

در نشست واكاوي بودجه 242 هزار ميليارد توماني مطرح شد

طب سنتي ايران در رتبه چهارم دنيا قرار دارد و به زودي ويزيت 
متخصصان طب س�نتي ايراني تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد. 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت در آيين سومين اختتاميه جشنواره 
طب ايراني كه در هتل قلب برگزار ش��د، اف��زود: در حال حاضر علم 
پزشكي مبتني بر تشخيص و درمان دارويي قرار دارد و دارو بعد از نفت 

بزرگ ترين تجارت دنيا را به خود اختصاص داده است. 
وي ادامه داد: مافياي دارويي فقط براي ايران نيست و در دنيا هم وجود 
دارد، اما  امروزه در علم پزشكي راه هاي جديدي غير از درمان دارويي 
مانند سلول هاي بنيادي، سلول تراپي و استفاده از انواع ليزرها وجود 
دارد، بنابراين در حوزه سالمت و درمان نبايد تك بعدي و فقط به دارو 
فكر كنيم بلكه الزم اس��ت به فكر ايجاد راهكارهاي ديگر به خصوص 

استفاده از طب مكمل باشيم. 
وي اظهار داشت: راه تحقيق و پژوهش نبايد بسته  شود، زيرا پيشگيري 
و سبك زندگي با وجود مواد غذايي آماده، روغن ها و ساير خوراكي ها 
هر روز بدتر مي شود؛ از اين رو بايد تمام سرمايه را به سمت تغيير سبك 
زندگي س��وق دهيم.  عين اللهي ادامه داد: آم��وزش و پرورش زنگ 

سالمت را پايه گذاري كند و كتاب سالمت با هدف ارتقاي سواد آموزي 
سالمت نيز بايد در زمره دروس گنجانده شود، زيرا اين نوع آموزش ها 
براي كودكان مؤثر است تا در نهايت بتوانيم بساط فرهنگ غلط تغذيه 
را جمع كنيم.  وزير بهداشت تصريح كرد: با وجود تحريم ها و اينكه از 
هيچ كش��وري كمك نگرفتيم، اما در مبارزه با كرونا حماسه آفريني 
كرديم و حدود 300 ش��هيد مدافع سالمت داش��تيم كه بايد الگوي 

جوانان و دانش آموزان ما باشند.  وي تأكيد كرد: امروزه دانش آموزان در 
فضاي مجازي الگوهاي واقعي را نمي بينند، بنابراين بايد در اين زمينه 
الگوهاي موفق به خصوص ايثارگري هاي كادر درمان در دوران كرونا 
اطالع رساني شود.  وي با اعالم آمادگي براي همكاري وزارت بهداشت 
با آموزش و پرورش  اظهار داشت: پيشرفت هاي بخش سالمت يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي است كه در تمام 
شاخص ها از جمله مبارزه با بيماري هايي مانند فلج اطفال، سل و حصبه 
سرآمد هستيم.  وزير بهداشت، طب ايراني را ميراث گرانبهاي برجامانده 
از نياكان و هويتي براي ايرانيان برشمرد و گفت: اين شيوه درماني بر 
پيشگيري و توجه به تغذيه مبتني است و در نظام سالمت هم جايگاهي 
ويژه دارد.  وي تصريح كرد: دو رشته طب ايراني در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي ايجاد و مرحله نخست ادغام طب ايراني در شبكه بهداشتي 

كشور و در 14 دانشگاه بنيانگذاري شده است. 
به گفته عين اللهي حمايت از داروهاي س��نتي، انتشار دارونامه طب 
سنتي، تشكيل كميته گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي و تدوين 

22 راهنماي باليني در طب ايراني از اقدامات انجام شده است. 

  وزير آموزش و پرورش با اشاره به تعطيلي متوالي مدارس گفت: براي 
جلوگيري از تعطيلي بدون برنامه مدارس، تقويم آموزشي و تعطيالت 
كشور بايد ساماندهي ش��ود تا اين قدر شاهد وقفه در جريان آموزش و 

پرورش دانش آموزان نباشيم. 
  بازرس كل امور تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور 
گفت: مسئوالن دستگاه هاي مكلف در اجراي قانون حمايت از معلوالن 
كه تكاليف قانوني خود را انجام نداده بودند، از سوي سازمان بازرسي كل 

كشور اخذ دفاع شدند. 
  ش��هردار تهران از رشد ۵6 درصدي بودجه س��ال آينده شهرداري 
تهران خبر داد و گفت: بودجه سال آينده برشي از برنامه چهارم مديريت 

شهري است. 
  رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشكالت نقدينگي حوزه دارو، از 

حل مشكالت صنعت دارو در آينده نزديك خبر داد. 
  معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در نشست معاونين 
اجتماعي و فرهنگي كالنش��هرهاي كش��ور گفت: تا پاي��ان عيد فطر 
پيش رو، فضاهاي توأم با شادي و نشاط براي شهروندان در كالنشهرها 

ايجاد مي شود. 

ارتقاي علمي ايران به رتبه 15 جهاني
وزير بهداش�ت گفت: ارتقاي رتبه علم�ي ايران ب�ه 1۵ در جهان 

دستاوردي بزرگ است. 
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت بيان داشت: امروز ديگر از برنامه صحبت 
نمي كنيم، بلكه از كارنامه حرف مي زنيم. وزارت بهداشت دانشگاه هوش 
مصنوعي را راه اندازي كرده و به دنبال اس��تفاده از روش هاي درماني 
جديد همچون س��لول درمان��ي، ژن تراپي و راه ان��دازی كميته علمي 
سرطان است.   وي با بيان اينكه يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي انقالب 
اسالمي به حوزه سالمت تعلق دارد، اظهار داشت: امروز ايران اسالمي 
به اقرار سازمان بهداشت جهاني، با همت دانشمندان فرهيخته خود در 

تمامي شاخص هاي سالمت در منطقه غرب آسيا سرآمد است. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ادغام بهداش��ت، درمان و 
آموزش را يك جهش در ارتقاي همه ش��اخص هاي س��المت عنوان و 
خاطر نشان كرد: امروز در حوزه آموزش و پژوهش شاهد رشد كمي و 

كيفي چشمگيري هستيم. 
عين الله��ي اميد ب��ه زندگي، كاه��ش مرگ و مي��ر مواليد، توس��عه 
مراقبت هاي بهداشتي، كاهش بيماري هاي واگير و افزايش دسترسي 
مردم به خدمات سالمت و بهداش��ت در اقصي نقاط كشور را از جمله 

دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه سالمت عنوان كرد. 
وي با تأكيد بر اينكه به خودكفايي در حوزه س��المت دست يافته ايم، 
گفت: در رده هاي تخصصي س��المت، در س��طوح پ��ي اچ دي و فوق 
تخصصي، دانشمندان و فرهيختگان بسياري تربيت شده اند كه در تمام 

اركان و بخش هاي سالمت حضوري مؤثر دارند. 
وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي به فعاليت 64 دانش��گاه و 
دانشكده علوم پزش��كي در سراسر كشور اش��اره و تصريح كرد: 840 
مركز تحقيقاتي، 6۹ پژوهشكده، 40 آزمايشگاه تخصصي و 2۵ شبكه 

تحقيقاتي در حوزه سالمت در سراسر كشور فعاليت مي كنند. 
عين الله��ي بهبود رتبه علم��ي از 16 به 1۵ را از دس��تاوردهاي دولت 
سيزدهم برش��مرد و هدف از برگزاري بيست و هش��تمين جشنواره 
تحقيقات و فناوري علوم پزش��كي رازي را تمركز بيشتر بر علم نافع و 

محصوالت دانش محور دانست. 
وي با بيان اينكه 31 هزار مقاله در دانشگاه هاي علوم پزشكي توليد شده 
است، خاطرنشان كرد: ميانگين س��رعت رشد پژوهش و توليد علم در 

كشور۷/42 و اين ميانگين در علوم پزشكي 8/23 است. 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي به اقدامات صورت گرفته 
در وزارت بهداش��ت براي توجه بيش��تر به محصوالت و ش��ركت هاي 
دانش بنيان اش��اره و تأكيد كرد: رش��د ش��ركت هاي دانش بنيان در 

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به 33 درصد رسيده است. 

محسن پورعرب
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»آنتون�ي رابين�ز« بازيگر و س�خنران انگيزش�ي اينطور بود؛ 
مي رفت روي س�ن، از 10 قانون موفقيت خ�ود مي گفت و بعد 

دانايي اش را با طرح موضوعات دلخواه به رخ مي كشيد. 
 10 قانون موفقيت چيست؟!

اس�تانداردت را ب�اال ببر. ب�ا خودت ص�ادق باش. پيش�رفت، 
خوشحالي است. عاش�ق مش�تري هايت باش. به ارزش هايت 
اضافه كن. استراتژي خروج داش�ته باش. خالقانه بينديش. به 

موارد ساده توجه كن. دنبال نفوذ باش. ذهنيتت را تغيير بده. 
اما آن روز رابينز با پرسشي شوكه شد:

- وقتي همسرتون روي اعصاب ش�ما ميره و عصبي مي شيد، 
چيكار مي كنيد؟

خنده اش گرفت... ما بوقي توي خانه داريم. هر كه عصباني شود، 
ديگري بوق را برداشته، فشار مي دهد. صداي خنده دارش فضا 

را كمدي مي كند. بي اختيار مي خنديم و تمام. 
بله... صداي بوق، آتش همه دعواها را خاموش نمي كند، اما كمي 

خالقيت هم بد نيست!
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   شهروند - تهران:  مي خواستم از مسئوالن مربوطه سؤال 
كنم استفاده از يك بخاري كه روزها روي شمعك است و براي 
يك وعده طبخ غذا هم از آن اس��تفاده مي ش��ود هزينه گاز آن 
چطور محاس��به مي ش��ود كه 200 هزار تومان براي ما قبض 
صادر شده است؟! مسئوالن در اين شرايط اقتصادي به فكر قشر 
آسيب پذير جامعه باش��ند و براي جبران كسري بودجه پيگير 
فرار مالياتي بعضي از اقشار پردرآمد و همچنين هدررفت گاز در 
بعضي از مناطق كشور باش��ند كه در اين سرما از گاز براي گرم 

كردن ويالها و استخرها استفاده مي كنند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 0۹1۹0۹۶۸۵۳0 ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

با هدف انتخاب نوجوانان برگزيده تهران

فراخوان جشنواره »نوجوونيم« منتشر شد
ته�ران  ش�هرداري  هن�ري  فرهنگ�ي  س�ازمان 
فراخ�وان جش�نواره »نوجووني�م« را ب�ا ه�دف انتخ�اب 
ك�رد.  منتش�ر  ته�ران  ش�هر  برگزي�ده  نوجوان�ان 
به مناس��بت چهل و چهارمي��ن س��الگرد پيروزي انقالب اس��المي، 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در نظر دارد با هدف شناخت 
ظرفيت هاي نوجوانان برگزيده و داراي اس��تعدادهاي ويژه، جشنواره 
»نوجووني��م« را برگ��زار كند.  اين جش��نواره در محوره��اي هنري، 
ادبي، ورزش��ي، مذهبي، رس��انه و فناوري اطالعات در بخش فردي و 
توانمندي هاي گروهي براي مشاركت نوجوانان متولد 1383 تا 138۹ 

شهر تهران، در مناطق بيست و دو گانه طراحي شده است. 
نوجوان��ان داراي مقام ه��اي اس��تاني و كش��وري ي��ا نوجوان��ان داراي 
توانمندي هاي ويژه در محورهاي جش��نواره مي توانند در اين جشنواره 
شركت كنند.  در مرحله ابتدايي، نوجوانان تهراني مي توانند تا 12 بهمن با 
ارسال عدد 1 به سامانه پيامكي 2000183۷ و دريافت لينك فرم ثبت نام، 
با تكميل اطالعات درخواستي در اين جشنواره شركت كنند. پس از آن با 
برپايي جلسات كميته داوري، 110 نوجوان برتر مناطق مشخص و سپس 
در مرحله ارزيابي ه��اي تخصصي تر 22 نوجوان ش��اخص در حوزه هاي 
مذكور انتخاب مي شوند.  در مرحله پاياني، پنج نوجوان برگزيده نهايي 
شهر تهران در آيين اختتاميه جشنواره با دعوت از چهره هاي محبوب و 

نامدار همان رسته ها، معرفي و هدايايي دريافت مي كنند. 

آقاي وزير لطفًا در حوزه تخصصي
خودتان اظهار نظر كنيد !

گاهي اوقات برخي مس��ئوالن وقتی در جايگاه اظهار نظ��ر قرار مي گيرند، 
راه حل هايي آنچنان محير العقول ارائه مي دهند كه همه را انگشت به دهان 
نگه مي دارد. درست مانند راهكار پيش��نهادي وزير آموزش و پرورش براي 
جايگزيني تعطيلي مدارس در هنگام آلودگي هوا. يوسف نوري كه در ميانه 
باال گرفتن اعتراض ها براي تعطيالت مداوم و يكهويي مدارس به عنوان تنها 
راهكار و تنها خروجي جلسه اضطرار آلودگي هوا احساس تكليف كرده است، 
پيشنهاد داده براي مقابله با اين تعطيلي ها استانداردهاي شاخص آلودگي 
هوا را تغيير دهند! پيشنهاد عجيبي كه با واكنش جدي رئيس گروه سالمت 

هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت همراه بوده است. 
وزير آموزش و پ��رورش درباره اظه��ارات اخير خود مبني بر درخواس��ت 
تجديد نظر در تغيير ش��اخص هاي در نظر گرفته ش��ده آلودگي هوا براي 
تعطيلي مدارس  گفت: »من شاخص هاي آلودگي هوا در دنيا را ديدم و كاري 
هم در اين زمينه بچه هاي المپيادي ما انجام دادند و من بعد از آن موضع گيري 
كردم. در دنيا مدارس را به دنبال اين شاخص آلودگي هوا )شاخص 1۵0( 
تعطيل نمي كنند. سالمت دانش آموز اولويت و اصل اول ما است اما نه اينكه 
با شاخص آلودگي 1۵0 تعطيل كنيم. در دنيا تا وقتي شاخص آلودگي كمتر 
از 200 باشد، تعطيلي مدارس نداريم و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد 

كردم كه هنوز به 200 نرسيده بوديم.«
به گفته وي در دني��ا در موقعيت آلودگي هواي بنفش مقطع متوس��طه را 
هم اصاًل تعطيل نمي كنند و در دوره ابتدايي برخي جاها مدارس را تعطيل 
مي كنند. كشورهايي نظير مكزيك  و فرانسه با گذر شاخص آلودگي از 300 
به بعد تعطيل مي كنند.   عباس شاهسوني، رئيس گروه سالمت هوا و تغيير 
اقليم وزارت بهداشت درباره برخي اظهارات اخير مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش مبني بر لزوم تغيير شاخص هاي تعطيلي مدارس ناشي از آلودگي 
هوا، اينگونه توضيح مي دهد: » بعضي روزه��ا در تهران غلظت ذرات معلق 
PM 2/۵ بيش از 10 برابر راهنماي سازمان جهاني بهداشت مي شود كه اين 
يعني غلظت ذرات معلق به حدي زياد است كه براي سالمتي مردم و به ويژه 

گروه هاي حساس خطرناك است.«
شاهسوني با تأكيد بر اينكه يكي از گروه هاي حساس كودكان هستند، تغيير 
ش��اخص آلودگي هوا را صرفاً پاك كردن صورت مسئله دانست و تصريح 
كرد: » ما بايد اقدام جدي براي كاهش مواجهه و كاهش غلظت آالينده هاي 
هوا داشته باشيم. اي كاش وزير محترم آموزش و پرورش پيشنهاد مي دادند 
كه اقداماتي نظير نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي، از رده خارج كردن 
خودروهاي فرسوده، بهبود كيفيت سوخت و بهبود كيفيت خودروهاي توليد 
داخلي براي كاهش غلظت آالينده هاي هوا صورت گيرد. ما هم در وزارت 
بهداشت تعطيلي مدارس را راهكار اصلي نمي دانيم، اما چاره ديگري جز اين 

نداريم كه با اين كار مواجهه كودكان را با آلودگي هوا كاهش دهيم.«
طبق اظهارات وي مبناي رسيدن غلظت آالينده هاي هوا به 1۵0 كه به دنبال 
آن غيرحضوري شدن مدارس صورت مي گيرد، در راستاي قانون هواي پاك 
مصوب هيئت وزيران در سال 13۹6 است. براي تغيير اين شاخص كه در 
قانون مطرح شده است بايد كميته اي متشكل از وزارت بهداشت، سازمان 
محيط زيست، وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شود تا 
تصميماتي با رويكرد سالمت محور اخذ كنند و نه اينكه بياييم صورت مسئله 
را پاك كنيم. شاهسوني تصريح مي كند: » مگر سازمان محيط زيست كه 
استانداردهاي ذرات معلق هوا را افزايش داد، به هدف خود رسيد كه ما با عدم 

غيرحضوري كردن مدارس به هدف خود برسيم؟«
از نگاه اين مس��ئول وزارت بهداشت مقايسه كش��ور ما با ساير كشورها كه 
وضعيت آلودگي هواي بدتري از ما دارند مانند چين  و هند نمي تواند راهكار 
باشد. ما بايد خود را با كشورهايي مقايسه كنيم كه آلودگي هوا ندارند يا ميزان 
غلظت آالينده هاي هواي آنها كنترل شده است. بايد ببينيم چه استانداردهايي 
دارند و چه كار كرده اند كه به آن ش��رايط رسيده اند. استاندارد ساالنه ذرات 
معلق ما در كشور شش برابر راهنماي سازمان بهداشت جهاني است و اين 
يعني مواجهه مردم با آلودگي هوا باال است؛ پس بايد به جاي تغيير شاخص ها، 

رويكرد خود را بر كاهش آالينده ها و كنترل منابع انتشار بگذاريم. 
به گفته شاهسوني سيستم تنفسي در كودكان مهم ترين بخش آسيب پذير 
در اثر آلودگي هوا شناخته شده است. كودكان در واحد زمان، هواي بيشتري 
را نسبت به وزن بدن شان استنشاق مي كنند، در حالي كه سطح كوچك تر از 

ريه به آن معني است كه هواي تنفسي بيشتري را به ريه ها مي رساند. 
از طرفي سطح وسيع فعاليت فيزيكي و گذراندن زمان بيشتر در فضاهاي باز 
نسبت به بزرگساالن، احتمال مواجهه بيشتر با آالينده ها را در كودكان فراهم 
مي كند. نتايج مطالعات نشان داده اس��ت كودكاني كه زمان بيشتري را در 
فضاهاي باز مناطق شهري آلوده سپري مي كنند با احتمال نارسايي بيشتري 
در عملكرد دستگاه تنفسي مواجهند. مجاري تنفسي در كودكان باريك تر 
از بزرگساالن است و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسي رشد نيافته تر و عملكرد 
ضعيف تري دارد؛ به طوري كه 80 درصد آلوئول ها در كودكان پس از تولد 
تشكيل مي شود و اين تغييرات تا نوجواني ادامه مي يابد. به اين ترتيب درصد 

ورود آالينده ها به سيستم تنفسي كودكان بيش از افراد ديگر خواهد بود. 
از طرفي به دليل رشد نيافتگي دستگاه تنفسي در كودكان، ترميم آسيب هاي 
وارد به سلول هاي اپيتيكال مجراي تنفسي به طور صحيح انجام نمي شود. 
مطالعات نشان داده است كه آالينده هايي مانند دي اكسيد نيتروژن و به ويژه 

ازن بر توسعه دستگاه تنفسي در سنين كودكان تأثيرگذار است. 
وي با اشاره به اينكه كودكان قادر به متابوليزه، سم زدايي و دفع مواد سمي 
همانند بزرگساالن نيستند، توضيح مي دهد: »به طور نمونه كودكان تا ۷0 
درصد سربي را كه وارد بدنشان مي ش��ود، جذب مي كنند؛ در حالي كه در 
بزرگساالن حدود 20 درصد آن جذب مي شود. از طرفي بزرگساالن كمتر از 
يك درصد از سرب جذب شده را حفظ مي كنند، در حالي كه در بدن كودكان 
تمايل به حفظ سرب بيش��تر اس��ت. به طور كلي تكامل نيافتگي دستگاه 
ايمني و ديگر دستگاه هاي حياتي در كودكان، احتمال آسيب در مواجهه با 

آالينده هاي هوا را افزايش مي دهد.«
پيش از اين نيز س��ميه رفيعي، رئيس فراكس��يون محيط زيست مجلس 
نس��بت به اظهارات وزير آموزش و پرورش براي عدم تعطيلي مدارس در 
هنگام آلودگي هوا واكنش نشان داده و گفته بود: »بهتر است آقايان در حوزه 
تخصصي خود اظهارنظر كنند؛ تشخيص تأثير آلودگي هوا بر سالمت اقشار 
مختلف جامعه بر عهده وزارت بهداشت است و هرگونه تعطيلي مدارس و 
دانشگاه ها با توجه به شرايط آلودگي هوا و تشخيص دانشگاه علوم پزشكي 

  سالمتبايد توسط كميته اضطرار آلودگي هوا برابر قانون اعالم و اجرا شود.«

زهرا چیذري 


