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شهروند| میهمانی گرد و غبار سومین روز را هم 
پشت سر گذاشت. از روز جمعه گرد و غبار، بار دیگر 
میهمان ناخوانده جنوب، جنوب غربی و غرب کشور 
شده. خوزستان، فارس، ایالم، کرمانشاه و کهگیلویه 
و بویراحمد، اس��تان هایی هس��تند که در روزهای 
گذشته نه آسمان آبی دیده اند و نه هوایی داشته اند 
که قابل نفس کشیدن باش��د. غلظت ذرات معلق از 
روز جمعه افزایش یافت و در نخستین روز هفته به 
اوج رسید. در روز شنبه خبر ها از رسیدن غلظت گرد 
و غبار در خوزستان به 5 برابر حد مجاز و در لرستان 
به 10 برابر اس��تانداردها حکایت داشتند؛ حکایتی 

تکراری و تلخ. 
پیش بینی می ش��د، در روز یکش��نبه آرامش به 
شهرهایی که در گرد و غبار غرق شده بودند، بازگردد 
و آس��مان آبی ش��ود اما این پیش بینی ها درست از 
آب در نیامد، تا عصر دیروز آس��مان در ش��هرهای 
 خوزس��تان، کرمانش��اه، ایالم، ف��ارس و کهگیلویه 
و بویر احمد همان رنگی بود که از روز جمعه به خود 

گرفته بود، رنگ غبار. 
نصراهلل کرم��ی، مدیرکل س��المت محیط و کار 
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، وضع 
آلودگی ه��وا در این اس��تان را خطرن��اک می داند 
و به ایس��نا می گوید: »براس��اس سنجش کیفیت 
هوای اس��تان از 2 ایستگاه تحقیقات محیط زیست 
گچساران و یاس��وج، مقدار ذرات معلق )ریزگردها( 
در ش��هر یاس��وج 353 و در شهر گچس��اران 386 
میکروگرم بر متر مکعب اس��تخراج ش��ده که این 
مقدار از لحاظ استانداردهای ملی، وضع هوا را از نظر 

سالمت انسانی خطرناک تعیین می کند.« 
ب��ر اس��اس گ��زارش اداره کل محیط زیس��ت 
کهگیلویه و بویراحمد، میانگی��ن آلودگی هوا از روز 
شنبه تا یکشنبه در شهر یاس��وج 280 میکروگرم 
بر مترمکعب بوده که 2 برابر حد اس��تاندارد اس��ت. 
عطا پورشیرزاد، مدیرکل محیط زیست کهگیلویه 
و بویراحم��د دراین باره می گوید: »می��زان آلودگی 
هوا در شهرستان گچساران نیز 365 میکروگرم بر 
مترمکعب بوده ک��ه 2.5 برابر حد اس��تاندارد بوده 
اس��ت.« درب��اره وضع س��ایر شهرس��تان های این 
اس��تان، اطالعاتی در دست نیست، چرا که به گفته 
پورش��یرزاد، ایس��تگاه س��نجش آلودگی تنها در 
شهرهای یاسوج و گچس��اران فعال هستند و ایجاد 
ایستگاه سنجش آلودگی در مابقی شهرهای استان 
نیازمند اعتبارات الزم است. به همین دلیل از وضع 

سایر شهرستان های استان اطالعی نداریم. 
در روزهای گذش��ته، ایالم آب و هوای عجیبی را 
پشت سر گذاش��ته است. هوا بارانی اس��ت اما باران 
نتوانسته سایه گرد و غبار را از س��ر این استان کنار 
بزند. به گزارش ایس��نا، به نظر می رسد باران هم در 
مقابل ریزگردها کم آورده و گل ها به ِگل نشسته اند. 
در همین خص��وص مازیار س��لیمان نژاد، مدیرکل 
محیط زیست ایالم با اشاره به این که بنابر آمارهایی 
که از صبح دیروز توسط ایستگاه های آلودگی سنج 
در سطح اس��تان گزارش ش��ده، وضع ریزگردها به 
هش��دار نرس��یده اما روند غلظت در استان در حال 
افزایش است.پیش بینی افزایش غلظت ریزگردها 
در حال��ی از س��وی مدیرکل محیط زیس��ت ایالم، 
مطرح می شود که مجتبی میهن پرست کارشناس 
پیش بینی هواشناسی استان معتقد است که »پدیده 
مرموز گرد و غبار در استان وجود دارد اما پیش بینی 
می شود، بارش باران در روزهای آینده غلظت آن را 
کاهش دهد.« در روزهایی که پیش بینی می ش��د، 
آرامش از ش��نبه بعد از ظهر به آس��مان استان های 
جنوبی، جنوب غربی و غربی کش��ور بازگردد، غبار 
خود را به اس��تان فارس رساند تا آرامش همچنان از 
چشم استان های جنوبی کشور دور بماند. به گزارش 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت فارس و به استناد 
سنجش های انجام شده توسط دستگاه های پرتابل 
و ثابت، میزان آالینده ها در هوای ش��هرهای شیراز، 
زرقان، خرمبید، نورآباد، مرودش��ت، نی ریز و المرد، 
باالتر از حد مجاز اعالم شده است. وضع هوای شهر 
شیراز به لحاظ ذرات معلق، در ساعت 11 صبح روز 
شنبه، به طور میانگین 282 میکروگرم در مترمکعب 
بوده که این میزان حکایت از ناسالم بودن هوا دارد. 
همچنین براس��اس گزارش��ات واصله از سایر نقاط 
اس��تان، وضع میزان ذرات معلق PM10 در سایر 
نقاط استان مانند ش��هرهای خرمبید 366، نورآباد 
233، زرق��ان 330، مرودش��ت 282، نی ریز 286 و 
المرد 206 میکروگرم گزارش شده است. به گزارش 
ایس��نا، طبق اعالم اداره هواشناسی، منشأ بروز این 
گرد و غبار، صحرای عربستان بوده که وجود سیستم 
کم فشار در استان باعث تشدید این پدیده شده است. 
براساس گزارش محیط زیست، در صورت وزش باد و 
افزایش جریان هوا، احتمال کاهش میزان گرد و غبار 
وجود دارد اما در صورت پایداری وضع جوی، شاهد 
افزایش گرد و غبار خواهیم بود.لرستان دیگر استان 
کشور بود که برای سومین روز متوالی آسمانش پر 
از گرد و غبار بود. به گفته سعید دزفولی نژاد، رئیس 
اداره امور آزمایش��گاه های اداره کل محیط زیس��ت 
استان کرمانش��اه، هوای اس��تان برای سومین روز 
متوالی خارج از شرایط استاندارد است و غلظت ذرات 
موجود معلق در هوا در س��اعات میانی دیروز، 329 
میکروگرم بر مترمکعب بود. او با اشاره به این که اگر 
روند افزایشی غلظت گرد و غبار ادامه پیدا کند، وارد 
وضع هشدار خواهیم شد، به ایسنا می گوید:  »طی 
12 س��اعت دیروز یعنی از ساعت 24 شب یکشنبه 
تا 12 ظهر دیروز میانگین غلظت ذرات معلق موجود 
در هوای شهر کرمانشاه 141 میکروگرم بر مترمکعب 
هوا بوده که اگرچه بیانگر وضع اس��تاندارد است اما 
ش��اهد روند صعودی افزایش غلظ��ت ذرات معلق 

موجود در هوای کرمانشاه بودیم.« 
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س�والی که از زمان به وجود آم�دن مدارس 
غیرانتفاعی و با گس�ترش آنها همیشه وجود 
داشته این است که آیا بهتر است دانش آموزان 
را به ای�ن مدارس فرس�تاد و ب�رای آنها خرج 
کرد ی�ا آنها را به ش�یوه ای که همیش�ه وجود 
داش�ته به مدارس دولتی فرستاد و در شرایط 
معمولی تری آم�وزش داد. پاس�خ کلی به این 

سوال چیست؟
مه�دی بهلول�ی، آم�وزگار:  در کل، آموزش 
دولتی بچه را با زندگی و واقعیت های جامعه آشناتر 
می کند. من معلم هم مدرس��ه دولتی و هم مدرسه 
غیرانتفاعی بوده ام و خ��ودم فضای مدارس دولتی را 

بیشتر می پسندم. 
به چ�ه دلیل؟ چ�ون طرف�داران م�دارس 

غیرانتفاعی هم دالیل خودشان را دارند. 
بهلولی : ب��ه این دلیل ک��ه در م��دارس دولتی 
اگر دانش آموز توقعی ه��م دارد، توقع منطقی دارد 
درحالی که توقعات دانش آموزان غیرانتفاعی بسیار 
زیاد اس��ت چرا که خیلی از آنها فکر می کنند چون 
پدرشان برای تحصیل آنها ش��ش هفت میلیون به 
مدرس��ه پول می دهد، او باید به معلم بگوید که چه 
کار کند و چنین دی��دی دارد. بعده��ا هم با همین 
دید به مردم نگاه خواهد کرد. این درحالی اس��ت که 
دانش آموز باید همیشه مرجعیت معقول و مشروع 
معلم را بپذی��رد، اما خیلی مواقع می بینیم که وقتی 
بی��ن دانش آموز و معل��م، اختالفی پی��ش می آید، 
مدرس��ه غیرانتفاعی ترجیح می دهد ک��ه معلم را 
عوض کند چون در مدرسه غیرانتفاعی هر دانش آموز 
پنج تا شش میلیون برایش س��ود دارد و بنابراین به 
نفعش اس��ت که معلم را عوض کن��د و همه اینها را 
دانش آموزان می بینند. من سال هاست که در مدارس 
غیرانتفاعی می بینم به دلیل اختالف بین دانش آموز 
و معلم، معلم از مدرس��ه می رود. به نظرم در مدارس 
غیرانتفاعی بیشتر ظاهرسازی صورت می گیرد اما کار 

اصولی برای دانش آموزان انجام نمی شود. 
حمید مدن�ی، پ�در ی�ک دانش آم�وز اول 
دبس�تانی: اما نمی توان گفت که همه خدماتی که 
مدارس غیرانتفاعی ارایه می کنند، ظاهرسازی است. 
در تعدادی از این مدارس مثال گفته می شود که وقتی 
دانش آموز به چهارم دبستان رسید، زبان انگلیسی و 
یکی دو زبان دیگر را کامال بلد است یا ...  البته نمی دانم 

این موضوعات چقدر محقق می شود. 
بهلول�ی:  از نظ��ر م��ن این 
موضوعات در آمریکا هم محقق 
نمی شود. تعدادی از نویسندگان 
و محقق��ان آمریکایی هس��تند 
که معتقدند هم��ه این خدمات 
در مدارس، دک��ور و برای جذب 

مشتری است. 
یعن�ی می ت�وان اه�داف 
را  م�دارس  ای�ن  فعالی�ت 
بیش�تر اقتصادی دانست تا 

آموزشی؟
بهلولی:  بله کامال این مدارس 
به صورت تجاری و پولی فعالیت 
می کنند. آموزش و پرورش باید 
در یک فضای پرورشی و دولتی 
که با واقعیت اجتماعی سازگارتر 
است و بدون دادن امتیاز ویژه ای 

به افراد، فعالیت کند. 
احتماال به خاطر همین هم بود که وقتی بحث 
واگذاری 900 مدرسه به بخش غیردولتی پیش 
آمد، تعداد زیادی از کارشناس�ان آموزش�ی 
مانند شما و البته نمایندگان مجلس دراین باره 

انتقاد   داشتند.
محمدرضا نیک نژاد، آموزگار:  درست است و 
به همین دلیل هم مجلس جلوی این طرح ایستاد. 
تعداد زیادی از خانواده ها مانند آقای مدنی به دنبال 
این هستند که فرزندانشان را در مدارس غیرانتفاعی 
ثبت نام کنند و این به دلیل آن اس��ت که شناختی 
از فضای این مدارس ندارند. االن ش��ما نگاه کنید در 
این جمع س��ه معلم حضور دارن��د و هیچ کداممان 
بچه هایمان را به مدارس غیرانتفاعی نفرس��تاده ایم. 
همین ک��ه خانواده ها به این م��دارس می روند و آنها 
می گویند این مدارس هوشمندند، برنامه های اضافه 
دارند و ... آنها را راضی می کند. من یادم اس��ت که در 
دبیرستان غیرانتفاعی ای کار می کردم که آنها دو تا 
کارنامه می دادند؛ یک کارنامه برای پدر و مادر و یک 
کارنامه برای خودش��ان. پدر و مادره��ا کارنامه ای را 
تحویل می گرفتند که نمره های بچه هایش��ان همه 
19 و 20 بود و این درحالی بود که آنها کارنامه واقعی 
را در دست نداش��تند. این روند ادامه داشت تا سوم 
دبیرس��تان و وقتی دانش آموزان به امتحانات نهایی 
می رفتند، 30 درصد قبولی داشتند. همه اینها نشان 

می دهد که این مدارس کامال مشتری محورند. 
از نظ�ر تربیت�ی ش�ما چ�ه م�واردی را در 
 این م�دارس دیده اید ک�ه با م�دارس دولتی

 فرق داشته است؟
نیک نژاد: ای��ن مدارس به ش��دت تحت نظارت 
دولتند و برنامه هایش��ان نمی تواند با سیاست های 
آموزش��ی زاویه پیدا کند. در م��دارس دولتی چون 
معلمان رس��ما حقوق بگیرند و به خیلی از مس��ائل 
اهمیت نمی دهند، بچه در کنار بچه های دیگر رشد 
طبیعی تری دارد ول��ی در مدارس غیرانتفاعی چون 
ایزوله است، فش��ارهای آموزشی بیشتری به بچه ها 
می آید و همین اجازه نمی دهد که بچه رشد طبیعی 
خودش را داشته باشد؛ یعنی عموما این بچه ها دچار 

آسیب های روانی اجتماعی می شوند یعنی یا بسیار 
آزاد بار می آیند یا افسرده، تعدادی از آنها نیز شرایط 
بهتری پیدا می کنن��د. البته باید اضاف��ه کنیم که 
 درصد کمی از مدارس در مقطع دبیرس��تان  خوبند 
چون با گزینش های مختلف فعالیت می کنند؛ مثال 
یک آزم��ون ورودی دارند و به عنوان مث��ال دو هزار 
نفر شرکت می کنند و از میان آنها 100 نفر انتخاب 
می شوند و این نشان می دهد که بچه هایی با کیفیت 
فکری و آموزش��ی باالتری به این م��دارس راه پیدا 

می کنند. 
مدنی: ولی موضوعی که دراین باره وجود دارد این 
است که مدارس غیرانتفاعی از 
خودش��ان فضایی می سازند که 
مدرسه، بهترین معلم ها را جذب 
می کند و بنابرای��ن پدر و مادرها 
می گویند معلم موضوع مهمی 
اس��ت و از این نظر دلگرمی پیدا 
می کنند. از ط��رف دیگر تعداد 
بچه ها در م��دارس غیرانتفاعی 
کمتر اس��ت و خب این موضوع 
مهمی است یا گفته می شود در 
این مدارس فضا رقابتی تر است. 
چنین تبلیغاتی درباره مدارس 
غیرانتفاعی وجود دارد. یا از طرف 
دیگر وقتی اس��م یک مدرس��ه 
غیرانتفاعی در می رود، کادر آن 
مدرسه سعی می کند که کیفیت 

آموزشی اش را باالتر ببرد. 
مهدوی: من چندسالی به عنوان معاون آموزشی 
منطق��ه کار می کردم. م��ا م��دارس را طبقه بندی 
می کردی��م و ... . واقعیت این اس��ت ک��ه در مدارس 
دخترانه وضع مدارس دولتی بهتر از پس��رانه است و 
همیشه این وجود داشته اس��ت چون درگیری ها و 
اجتماع گریزی ها در دختران کمتر اس��ت و خانواده 
خیلی راضی بودند. نکته دیگر این است که اگر مدرسه 
غیرانتفاعی ادعا کند که بهترین معلم را آورده است، 
باید خانواده ها این موضوع را بررسی کنند. معلم تمام 
وقت در مدرسه دولتی کار می کند و در دوره ابتدایی 
باید حداقل چهار روز در مدرس��ه باش��د بنابراین او 
نمی تواند یک معلم کارآمد در مدرس��ه غیرانتفاعی 
باشد مگر این که مامور ش��ده باشد. از طرف دیگر در 
مدارس دولتی بیشترین نقش را معلم دارد. موضوع 
دیگر این است که براساس مطالعات ما، شاخص ترین 

مدارس در منطقه 12، مدارس دولتی بودند. 
در مناطق مرکزی و شمالی چطور؟

مهدوی: حاال مثال من مدارس دولتی منطقه 3 را 
بررسی می کنم. باز هم این بررسی ها نشان می دهد 
که اوال مدیر در مدرسه و به ویژه در دوره ابتدایی نقش 
دارد ولی نقش اول را معلم دارد؛ یعنی اگر خانواده ای 
خواست که فرزندش را در اول ابتدایی ثبت نام کند، 

اول از همه باید ببیند که معلم او کیست. 
خب مسأله اینجاس�ت که وقتی خانواده ها 
می خواهند فرزندش�ان را در مدرسه ای مثال 
برای دوره اول ابتدایی ثبت نام کنند، مسئوالن 
آن مدرسه می گویند که بهترین معلم ها در آن 
مدرسه تدریس می کنند. مس�لما همه پدر و 
مادرها هم به کارشناس�ان آموزشی یا ناظران 
مدارس دسترسی ندارند و خیلی وقت ها حتی 
نمی توانند معلمی را که قرار است به فرزندشان 

درس بدهد، ببینند. 
مهدوی:  راه این موضوع این است که پدر و مادرها 
به س��راغ بچه های کالس دومی بروند و از آنها درباره 
معلمان س��وال کنند. مثال ما در همین منطقه 12 
معلمی داشتیم که بیماری روانی داشت و کالس را 
به هم ریخته بود و اولیا از او شکایت می کردند. فقط 
کافی است که وقتی بچه ها تعطیل می شوند، اولیا از 

آنها و پدر و مادرهایشان درباره معلم ها سوال کنند. 
همین االن هم بهترین وقت برای تحقیق دراین باره 
است چون بهترین زمان برای ثبت نام دانش آموزان، 

اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت است. 
بهلولی:  من شخصا برای دوره ابتدایی پسرم اول از 
منطقه درباره بهترین مدارس پرسیدیم. بنابراین پدر 
و مادرها به اداره ه��ای مناطق هم می توانند مراجعه 
کنند و درب��اره بهترین مدارس از آنها س��وال کنند. 
البته بعضی وقت ها این تالش به نتیجه نمی رسد اما 
می توان با زدن کانال هایی به نتیجه رسید. موضوع 
مهم اینجاست که ما هم مدرسه دولتی و غیرانتفاعی 

خوب داریم و هم بد. 
از نظر ش�ما فرق مدرسه 
غیرانتفاع�ی خ�وب و ب�د 

چیست؟
بهلولی:  مدرسه غیرانتفاعی 
خوب، مدرس��ه ای اس��ت که از 
همان اولش یک س��رمایه گذار 
بوده و بعد از 15 س��ال توانسته 
دانش آموز جذب کند، به همین 
دلیل آزم��ون ورودی برای ورود 
دانش آم��وزان در نظ��ر گرفته 
است. مدرس��ه غیرانتفاعی بد، 
مدرس��ه ای اس��ت که تعدادی 
افراد با س��رمایه پایین یک خانه 
را اجاره و کالس بندی کرده اند و 
مجبور است دانش آموزانش را با 
هر اخالق و کیفیتی نگه دارد تا 

پول او را از دست ندهد، بنابراین معلمانش هم همه 
ناراضی اند. مدرسه دولتی خوب با یک مدیریت قوی 
و معلمان خوب طی چندسال خودش را باال کشیده 
و خ��وب کار می کند؛ به هرحال این مس��ائل باید از 
ادارات مناطق پرس��یده ش��ود ولی درنهایت به نظر 
من اگر خانواده ای یک موسس��ه دولتی خوب برای 
دانش آموزش پیدا کند، به تربیت انسانی و هماهنگ با 

زندگی معمول او بیشتر توجه کرده است. 
موضوع دیگر این است که ما با خانواده هایی 
روبه رو هس�تیم که توان مال�ی اش را دارند و 
وقتی می بینند یک مدرسه غیرانتفاعی انواع 
و اقسام کالس ها را برای دانش آموزانش برگزار 
می کند و خدمات مختلفی به فرزندشان ارایه 
می دهد، ترجیح می دهند او را در آن مدرس�ه 
ثبت ن�ام کنند نه یک مدرس�ه غیردولتی که 
هیچ کدام از این خدمات را ارایه نمی کند. ما باید 
چطور این خانواده ها را راضی کنیم که مدارس 

دولتی برای فرزندشان بهتر است؟
نیک نژاد:  بگذارید من دراین باره یک مثال بزنم. 
پسر من تا سوم راهنمایی سه چهارتا رشته مختلف 
مانند سوارکاری، موس��یقی و ... را پیش می برد ولی 
فشارهای مختلف باعث شد که او ادامه ندهد. ارزیابی 
من بعد از 23 سال معلمی این است که هرچه بگذاریم 
بچه راحت تر باشد و فشار آموزشی روی او کمتر باشد 
آن لحظه تصمیم گیری، راحت تر تصمیم می گیرد، 

به ویژه پسران. 
چرا؟ مگر فرق دختران و پس�ران دراین باره 

چیست؟
نیک ن�ژاد:  چ��ون دخت��ران رقابت های��ی بین 
خودشان دارند و البته از نظر اجتماعی محدودترند؛ 
یعنی حتی گاه��ی در خانواده ها ه��م آزادی عمل 
ندارند اما پسرها اینطوری نیس��تند و آزادترند. این 
شاید یکی از عامل هایی باشد که دختران بیشتر در 
درسش��ان تمرکز دارند و ش��اید این را به عنوان یک 
شاخص در زندگی شان انتخاب می کنند. این موضوع 
در 70 درصد ورودی های دانش��گاه که دخترند هم 
خودش را نشان داده است. ما باید به سمتی برویم که 
به جای این که تمرکزمان روی آموزش بچه و به ویژه 

در دوره ابتدایی باش��د، به این فکر کنیم که او چطور 
رش��د کند و چطور با همکالسی هایش بهتر ارتباط 

برقرار کند و ... . 
نکته دیگری که وجود دارد این اس�ت که در 
س�ال های اخیر و به ویژه در میان خانواده های 
با توان مالی ب�اال و تحصیالت عالی نوعی نگاه 
به وجود آمده مبنی بر این که کال فرزندانشان 
را به مدرس�ه نفرستند و حتی مدارسی شکل 
گرفته که کال از سیستم آموزشی رسمی جدا 
هس�تند و کتاب های اختصاصی خودشان را 
تدریس می کنند. از طرف دیگر هم در تعدادی 
از خانواده ه�ا، از ترس این که فرزندانش�ان در 
سیستم آموزشی آسیب ببینند، در خانه درس 
می خوانند و فقط برای دادن امتحان به مدرسه 
می روند. از نظر شما پیامد این موضوع چیست 

و چه تاثیری روی این بچه ها می گذارد؟
بهلول�ی:  از نظر م��ن اولین پیام��د این موضوع 
این اس��ت که آن جامعه پذی��ری الزم در این بچه ها 
ش��کل نمی گیرد. فرض کنید من بچ��ه ام را در یک 
محیط ایزول��ه  بزرگ کن��م، او وقتی بی��رون بیاید 
ارتباط اجتماعی و ... بلد نیست. ما باید بچه هایمان 
را رش��د دهیم. ما باید بچه را برای زندگی اجتماعی 
آماده کنی��م، اگرچه س��اختار االن ای��ن موضوع را 
انجام نمی دهد ول��ی نمی توانیم بگوییم که تعطیل 
ش��ده اس��ت. این بچه ها به نظر در این زمینه بسیار 
آسیب پذیر خواهند بود. ولی به هرحال اگر خانواده ای 
این کا را می کند باید همه ش��رایط این موضوع را در 

نظر بگیرد. 
اگر بخواهیم همان بحث تفاوت میان مدارس 
دولتی و غیرانتفاعی را پی بگیریم، موضوعی 
ک�ه وج�ود دارد این اس�ت ک�ه همان طور که 
گفتیم مدارس غیرانتفاعی درباره خدماتشان 
تبلیغ�ات زی�ادی می کنن�د ول�ی وقت�ی با 
دانش آموزان این مدرس�ه صحبت می کنیم، 
می بینی�م ک�ه از نظ�ر روش ه�ای تربیت�ی و 
آموزش های مختلف درباره مهارت های زندگی 
و ... هیچ آم�وزش اضافه ای برای آنه�ا در این 
مدارس وجود ندارد. ای�ن موضوع قابل توجه 
اس�ت چرا که این فکر را به ذهن می رساند که 
انگار این مدارس همان دکورهایی اند که وقتی 
بچه ها وارد آنها می شوند، هیچ چیز اضافه ای 
که واقعا به درد زندگی اجتماعی شان بخورد، 

دریافت نمی کنند. 
مه�دوی: واقعیتی ک��ه االن 
وجود دارد این است که آموزش 
و پرورش کلیتی دارد که س��طح 
آگاهی های مدیران و معلمان تا 
حدودی با هم برابر اس��ت. نکته 
بع��دی این اس��ت که م��دارس 
غیرانتفاعی ترجی��ح داده اند که 
به ج��ای مدیریت آموزش��ی و 
وارد ش��دن به فض��ای جدیدتر، 
بیشتر پرستاری آموزشی کنند؛ 
یعنی مث��ال من وقتی بچ��ه ام را 
به غیرانتفاعی می فرس��تم همه 
عوامل مامور می ش��وند که دایم 
او را کنترل کنند و برنامه اضافه 
به او بدهن��د. از ط��رف دیگر در 
ایران اختالف طبقاتی آموزشی 
زیادی وجود دارد؛ مثال مدارس��ی وج��ود دارند که 
دو زمین فوتبال، استخر، اردوهای خاص، نیروهای 
هنری درجه ی��ک و ... دارند درحالی که این امکانات 
در اختیار مدارس دولتی نیس��ت. حاال باید دید این 
پرس��تاری موجب تغییر و تحول کیفیت می شود یا 
نه. قطعا کسانی که امکاناتشان بیشتر است در یک 
رقابت کشنده جلوتر می افتند. ما باید اول تعریفمان را 
روشن کنیم مثال در دوره ابتدایی آیا آموزش زبان های 
مختلف اولویت است یا نه. موضوع دیگر این است که 
در این میان مدارس��ی موفق ش��ده اند که به صورت 
مجتم��ع درآمده اند و به دنبال اه��داف مختلفی در 

آموزش و پرورش هستند. 
نیک نژاد:  چون ساختار آموزشی ما تعریف شده 
و متصور اس��ت، هیچ فرقی بین م��دارس دولتی و 
غیرانتفاعی نیست، به ویژه در مسائل پرورشی، دولت 
نظارت سفت و س��خت تری دارد. اما به هرحال باید 
گفت که برنامه پرورشی خاصی وجود ندارد. بناهای 
فکری مشکل دارد و در یک برهم کنش مخرب همه 
تاکیدش بر نمره دانش آموز است. من دانش آموزی 
داش��ته ام ک��ه از هم��ان اول ابتدایی تا دبیرس��تان 
غیرانتفاعی بوده و وقتی تحصیلش در مدرسه تمام 

شده، هیچ هنر اضافه ای نداشته است. 
به عنوان جمع بندی برای این بحث، باالخره 
برای ثبت ن�ام در مدارس و به وی�ژه برای دوره 
ابتدایی، پاسخ به نگرانی های خانواده ها برای 

ثبت نام در مدارس مختلف چیست؟
مهدوی:  دوره ابتدایی به نظر مهم ترین قس��مت 
آموزش و پرورش است. اهدافی هم که برای این دوره 
مشخص شده نشان می دهد که باید بیشتر به فضای 
عالیق و فضای بازی، ورزش، موس��یقی و ... نزدیک 
ش��ویم. نکته دیگر هم این اس��ت که وقت��ی اولیای 
دانش آموز به دنبال مدرسه می گردند باید به دنبال 
مهم ترین مسأله، یعنی معلم باش��ند و کارآمدی و 
برنامه ریزی او. نکته بعد این است که عمال در آموزش 
و پرورش ما نوعی تضاد بی��ن اهداف دولتی و اهداف 
خانواده ها وجود دارد. از طرف دیگر دولت باید نگرش 
جدیدی به آموزش و پرورش داشته باشد و این را در 

جامعه جا بیندازد. 

گزارش

  مدارس غیرانتفاعی تبدیل به پرستاران آموزشی دانش آموزان شده اند

در مدارس دولتی اگر 
دانش آموز توقعی هم 

دارد، توقع منطقی است 
درحالی که توقعات 

دانش آموزان غیرانتفاعی 
بسیار زیاد است چرا که 

خیلی از آنها فکر می کنند 
چون پدرشان برای تحصیل 
آنها شش هفت میلیون به 
مدرسه پول می دهد، او 

باید به معلم بگوید که چه 
کار کند

 اگر مدرسه غیرانتفاعی 
ادعا کند که بهترین معلم را 
آورده است، باید خانواده ها 
این موضوع را بررسی کنند. 
معلم تمام وقت در مدرسه 

دولتی کار می کند و در 
دوره ابتدایی باید حداقل 
چهار روز در مدرسه باشد 
بنابراین او نمی تواند یک 
معلم کارآمد در مدرسه 
غیرانتفاعی باشد مگر 
این که مامور شده باشد

روي خط خبر

مقام مسئول در وزارت بهداشت خبر داد 

 مرگ روزانه 10 نفر 
به دلیل نبود عضو اهدایی

ش�هروند| ه��ر روز هفت ت��ا 10 نفر ب��ه خاطر 
نبود عضو اهدایی، جان ش��ان را از دست می دهند، 
تعدادشان کم نیست، مس��ئوالن اداره پیوند وزارت 
بهداش��ت، تعدادش��ان را حدود 25 ه��زار نفر اعالم 
می کنند؛ کس��انی که به ارگان ه��ای حیاتی مانند 
کبد، کلی��ه، قلب، ریه، لوزالمع��ده و روده نیاز دارند. 
امید قبادی، قائم مق��ام رئیس اداره پیون��د وزارت 
بهداشت است. او می گوید: »هر  سال 5 تا 8 هزار نفر 
مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد که از این تعداد 
2هزار و 500 تا 4 ه��زار نفر یعنی حدود 50 درصد از 
آنها صالحیت اهدای عض��و دارند، یعنی ارگان های 
آنها برای اهدا مناسب اس��ت.« او عمده ترین دلیل 
اهدا نکردن عضو را رضایت ن��دادن خانواده ها اعالم 
می کند.»در سال های 92 و 93 شاهد بودیم که تنها 

حداکثر 800 مورد از آنها به اهدا رسیدند.«
ب��ه گفته قائم مق��ام رئی��س اداره پیون��د وزارت 
بهداش��ت، به جز کلیه که هم می ت��وان آن را از فرد 
زنده گرفت و هم دیالیز کرد، تنها منبع تأمین دیگر 
ارگان های حیاتی در حال حاضر، افراد مرگ مغزی 
هس��تند. اگر 50 تا 60 درصد از م��رگ مغزی ها به 
مرحله اهدای عضو برس��ند، تمام بیماران نیازمند، 
پیوند می ش��وند. او ادامه می دهد: » براساس آمارها 
در  س��ال 84 در ایران، رضایت ب��ه اهدای عضو فقط 
5 درصد بود و این تعج��ب آور بود، زی��را ایرانی ها را 
در دنیا به عنوان انس��ان های ایثارگر و نوع دوس��ت 
می شناس��ند.« قبادی تمرکز مراکز پیوند در تهران 
را موضوع ناعادالنه ای عن��وان می کند: » هم اکنون 
بیشتر مراکز پیوند در تهران متمرکز شده و به صورت 
عادالنه در سراسر کشور تقسیم نشده اند، در حالی  که 
فردی که در خوزستان نیاز به پیوند دارد، در مقایسه 
با فردی که در تهران است باید به همان میزان از این 
امکانات برخوردار باشد.« او با بیان این که همه مراکز 
استان ها موظف به پیوند کلیه هستند و برای پیوند 
کلیه 73 مرکز در کشور را در نظر گرفته ایم، می گوید: 
»برای نمونه در قطب جنوب شرق کشور که کرمان، 
یزد و سیس��تان وبلوچس��تان قرار دارند، قرار بر این 
است که کرمان پیوند ریه و کبد و آن 2 استان، دیگر 
پیوندها را انجام دهند اما تم��ام تالش خود را به کار 
خواهیم گرفت که این مراکز جامع را در تمام مراکز 
استان ها داش��ته باش��یم.« قبادی در تشریح وضع 
مرگ مغزی توضیح می دهد: » در پزشکی 2 نمونه 
مرگ داریم، یکی مرگ قلبی که بیش از 90 درصد از 
مرگ هاست و همان چیزی است که مردم می بینند 
به صورتی که قلب یک انس��ان می ایستد و دیگری، 
مرگ مغزی است که کمتر از 10 درصد از مرگ ها را به 
خود اختصاص داده و به دلیل این که در بیمارستان ها 
اتفاق می افتد، بسیاری از مردم با آنها آشنا نیستند، 
پس برای این نوع مرگ نیاز به فرهنگ سازی داریم.« 
قائم مقام اداره پیوند وزارت بهداشت، درباره مراحل 
دریافت کارت اهدای عضو نیز می گوید: »اسفند سال 
93 اولین س��امانه کش��وری کارت اهدای عضو به 
نش��انی ehda.center در رودسر گیالن با حضور 
وزیر بهداشت افتتاح ش��د و اولین فردی هم که در 
 این مراس��م اقدام ب��ه گرفتن این کارت ک��رد، وزیر 

بهداشت بود.«

مدیرکل اداره حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد: 

 افراد زیادی از حج عمره 
انصراف داده اند

شهروند| مدیرکل اداره حج و زیارت کهگیلویه 
 و بویراحم��د، ماج��رای پ��اره کردن م��دارک مرد 
50 ساله یاسوجی مقابل ساختمان اداره حج و زیارت 
را تکذیب کرد و گفت: »طبق بررسی های اداره حج 
و زیارت چنین ش��خصی وجود خارج��ی ندارد که 
بخواهد برای حج عمره ثبت نام کرده باش��د اما افراد 
زیادی از سفر عمره انصراف داده اند.« رحمان فاضلی 
با تأکید بر این که مردم زیادی از اتفاقات عربستان و 
ماجرای فرودگاه ش��هر جده ناراحت هستند، به آنا 
گفت: »افراد زیادی حت��ی آمده اند و انصراف داده اند 
یا اساس��ا عالقه ای به ش��رکت در مراسم حج عمره 
ندارند و به اندازه کافی س��وژه برای انتش��ار هست و 
نیازی به توسل به دروغ نیست.«  او با بیان این که تمام 
لیست های سازمان حج و زیارت چک شده  و چنین 
فردی در هیچ کاروانی ثبت نام نکرده اس��ت، تأکید 
کرد: »طبق درخواس��ت اداره حج و زیارت اس��تان 
حتی از سامانه های بانک های ملی و ملت در سراسر 
کشور استعالم گرفته ش��د و چنین شخصی اساسا 
ثبت نامی برای حج نداشته و متاسفانه برخی رسانه ها 
 با این خبر اهداف خاصی را دنبال می کنند.« او افزود: 
» این دروغ پراکنی بسیار کار ناشایستی است که یک 
رسانه  محلی انجام داده است. ما از طریق سایتی که 
خبر را منتشر کرده، پیگیری کردیم و معلوم شد که 
خبر دروغ است و مدیر این سایت گفت که این فرد، 
نامش مستعار است و خالصه تالش داشته که مسأله 
را عادی جلوه دهد اما م��ا اعالم کردیم که این اخبار 

دروغ را منتشر نکنند.«

 محسنی بندپی
 رئیس سازمان بهزیستی شد 

ش�هروند| محس��نی بندپی، رئیس س��ازمان 
بهزیستی شد. انوشیروان محسنی بندپی، که پیش از 
این مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایرانیان بود، حاال 
به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان 
رئیس سازمان بهزیستی منصوب ش��د. به گزارش 
ایسنا، شنیده ها حاکی از آن است که هنوز جایگزین 
محسنی بندپی در س��ازمان بیمه سالمت معرفی 
نشده اس��ت. پیش از این همایون  هاشمی ریاست 

سازمان بهزیستی کشور را عهده دار بود.
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الناز محم�دی| م�دارس غیرانتفاعی بهترن�د یا دولتی؛ این س�وال سال هاس�ت تبدیل به س�وال اصلی 
خانواده هایی ش�ده که فرزندانش�ان در س�ن ورود به مدرس�ه اند. در همه این س�ال ها بین کارشناس�ان 
آموزش�ی و حتی مس�ئوالن آموزش و پرورش دراین باره تفاوت نظر وجود داشته؛ این که بچه ها به مدارس 
غیرانتفاعی بروند، پول بیشتری بدهند و مهارت های مختلفی را یاد بگیرند یا این که مدارس دولتی بچه ها 
را جامعه پذیرتر و با جامعه سازگارتر می کند همیش�ه جزو این اختالف ها بوده است. حاال و با نزدیک شدن 
فصل ثبت نام در مدارس، میزگردی دراین باره با حضور مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد، معلم، عزت اهلل 
مهدوی، کارش�ناس آموزشی و معاون آموزش�ی بعضی ادارات آموزش و پرورش تهران و حمید مدنی، پدر 

دانش آموزی که در آستانه ورود به مدرسه در اول دبستان است، برگزار شد که شرح کامل آن را می خوانید. 


