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مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گفت و گو با «ایران»:

گرد و غبار استان بر روح و روان دانش آموزان تأثیر منفی دارد

عکس :پایگاه خبری شورا آنالین

زهره افشــار /تعطیلی مدارس بهدلیل بارش
برف یا هر پدیده قهری دیگر یکی از آرزوهای کودکی
بیشــتر ما بوده و این مسأله هنوز هم که هنوز است
برای بچهها شــادی آور و موجب نشاط است .البته
در ســالهای دورتــر تنهــا بارش برفهای ســنگین
موجــب تعطیلــی مــدارس میشــد و بــه همیــن
دلیل تعطیالت دلچســبی بود و خبری از تعطیلی
بهدلیــل گرد و غبار نبود ،اما متأســفانه چند ســالی
اســت که این مســأله نیز مدارس استانهای درگیر
با پدیده ریزگردها را به تعطیلی میکشاند و زندگی
روزمــره مــردم را متأثــر میکنــد .در همیــن حــال،
غلظت باالی آالیندهها نیز که چند هفتهای اســت
در تهــران و شــهرهای بزرگ صنعتــی دیگر مانند
اراک و تبریــز چنبره زده ،عامل دیگری اســت که به
تعطیالت اجباری مدارس دامن زده است .اردبیل
بهدلیل سرما و برودت هوا و خوزستان بهدلیل بروز
پدیــده گرد و غبار از جمله اســتانهایی هســتند که
باالترین آمار تعطیلی مدارس بهدلیل شرایط آب
و هوایی را دارند و این مســأله زمینه نگرانی والدین
دانشآمــوزان را برای افت تحصیلی و جا ماندن از
رقابت آموزش بویژه درماراتن کنکور را فراهم کرده
است .این مسأله نه تنها مسئوالن استانی را بهتکاپو
انداختــه تا راهــکاری بــرای جبران عقــب افتادگی
دانشآموزان از حیث آثار تربیتی و آموزشی بیابند
بلکه عالیترین مقــام وزارت آموزش و پرورش نیز
از رایزنی برای افزایش ســال تحصیلی برای چنین
مواردی خبر میدهد.
ëëتعطیلیمدارسخوزستانقابلجبراننیست
خوزســتان یکــی از اســتانهایی اســت کــه چند
ســال اســت تحت تأثیر پدیده گرد و غبار قرار گرفته
و ریزگــرد میهمــان ناخوانــدهای شــده کــه بــه ایــن
زودیها خیال رفتن از این اســتان را ندارد .البته این
شــرایط امســال بهدلیل تداوم خشکسالی و کاهش
شدید بارشها نسبت به ســال گذشته و بلندمدت
تشــدید شــده اســت .آمــار مرکــز ملی خشکســالی
نشــان میدهد ،در خوزســتان از شروع ســال زراعی
جاری (اول مهرماه امســال) تا  14بهمن ماه امسال
 62.5میلیمتر بارش داشــتهایم که نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل 39.1درصد و نسبت به میانگین
بلندمــدت  68.9درصد کاهش داشــته اســت .این
شــرایط موجب تعطیلی چند روز از سال تحصیلی
در بیشــتر شــهرهای خوزســتان شــد و این در حالی
است که سال تحصیلی در این استان بهدلیل شرایط

اقلیمی و اجتماعی در پایان اردیبهشت ماه به پایان
میرســد ،یعنی  20روز زودتر از اســتانهای دیگر که
در  12سال میشود 240روز و حاال که شرایط اقلیمی
جدیــد نیــز به آن اضافه شــده و در چنیــن اوضاعی
تعطیلیهــای پی در پــی و اجباری نیــز وضعیت را
دشــوارتر کرده اســت« .محمد تقــی زاده» مدیرکل
توگو با «ایران»
آموزش و پرورش خوزســتان در گف 
خاطرنشــان کرد :میزان تأثیرگــذاری تعطیلیهای
مکرر مدارس اســتان در سالهای آینده تأثیر منفی
خود را در شــاخصههایی چــون ورودیهای کنکور و
آزمونهای اســتخدامی ادارات و ســازمانها نشــان
میدهــد .از مهرمــاه تاکنــون مجبورشــدهایم  7روز
تحصیلــی دانشآمــوزان را تعطیــل اعــام کنیم و
این تنها یک طرف قضیه اســت زیرا بهدلیل کمبود
ســرایدار برای تمیــز کردن آثــار گرد و غبــار از چهره
مدارس و کالسها هم با مشکالتی روبهرو هستیم.
از ســوی دیگر ،تعطیلــی در روزهایی اتفاق میافتد
کــه شــرایط بحرانی اســت ،امــا واقعیت این اســت
کــه ما در اغلب روزهای ســال با مشــکل گــرد و غبار
روبــهرو هســتیم و قطعاً این مســأله بــر روح و روان
دانشآموزان تأثیرگذار اســت .وی با اشــاره به اینکه
در خوزســتان یــک میلیــون دانشآمــوز در مقاطع
مختلف تحصیل میکنند ،افزود :حداقل انتظار ما
ایناستکهمدیریتبحراناستانحداقلبهتعداد
دانشآموزان ماسک استاندارد تهیه و در اختیارشان
قرار دهد ،اما متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی
نشده است .مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان
با تأکید بر اینکه افزایش سال تحصیلی به منظور
جبــران روزهــای تعطیلــی ناشــی از گــرد و غبــار
برای این اســتان چاره کار نیســت ،اظهارداشــت:
گرمــای طاقــت فرســا در فصــل تابســتان امکان
یادگیــری دانشآمــوزان را کــم میکنــد و بــرای
دانشآمــوزان اســتان بهتریــن زمــان آمــوزش،
زمســتان اســت .بررســیهای کارشناســی نشــان
میدهــد ،بهترین کاری که میشــود برای کاهش
آسیب به دانشآموزان استان و آموزش آنان کرد
استانداردســازی مدارس اســت .وی تأکید کرد که
اولویت نصب شیشــههای دو جداره ،عایقبندی
و اســتفاده از دســتگاههای هواســاز در کالسهای
درس است که بودجه مناسب میخواهد و انتظار
مــیرود ،با توجــه به این شــرایط نگاه ویــژهای به
خوزســتان شــود .بــه گفتــه وی خوزســتان  8هزار
مدرسه و  40هزار کالس درس دارد.

آب و هوا

وزیر آموزش و پرورش در بازدید از مؤسسه «ایران»:

شروع و پایان سال تحصیلی در اختیار شورای آموزش و پرورش قرار گیرد

برش

«سید محمد بطحایی» وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران اعالم کرد که اینوزارتخانه
بهدنبــال مطــرح شــدن تعطیالت زمســتانی در مجلس بهدنبال انعطاف خانه ملت اســت تا شــروع و پایان ســالتحصیلی در
اختیار شــورای آموزش و پرورش قرار بگیرد .وی با تأکید بر این نکته که هدف تعطیلی زمســتانی صرفاً برای آلودگی هوا نیست،
خاطرنشان کرد :در صورتی که شروع و پایان سال تحصیلی در اختیار شورای آموزش و پرورش قرار گیرد ،میتوانیم در سالهایی
که مانند امسال به هرعلت تعطیالت ناخواستهای پیش آمد ،کالسهای جبرانی را بعد از سال تحصیلی بگذاریم .به گفته وی
براســاس قانون ،تقویم آموزشــی کشور از اول مهرماه تا پایان خردادماه سال بعد است و قانوناً نمیتوان پس از آن تاریخ کالس
جبرانی گذاشت .وی تصریح کرد :امسال که تعطیالت زیاد است به نظر میرسد به دانشآموزان فشارمضاعفی وارد شود و در
نهایت بتوانیم بخشی ازعقب ماندگی درسی دانشآموزان را جبران کنیم ،اما متأسفانه احتماالً بخش دیگر جبران نمیشود.

ëëساالنه 3هزار معلم خواستار انتقالی از خوزستان
هستند
تقــیزاده آمــاری را اعــام کــرد که نشــان دهنده
تأثیر غیر مستقیم گرد و غبار بر کادر فرهنگی استان
است و افزود :متأسفانه ساالنه 3هزار نفر از همکاران
متقاضی انتقال از استان هستند که بیشترین علتش
هم وجود پدیده گرد و غبار است .ضمن اینکه ساالنه
 2هزار و  500نفر از همکاران هم بازنشسته میشوند
که این هم چالش دیگری برای ما به شمار میرود.
 23ëëروزدیدافقیزیر 5هزارمتر
در همیــن حــال« ،کــوروش بهــادری» مدیر کل
توگو با «ایران» تصریح
هواشناسی خوزستان در گف 

کرد :در سال 96در مجموع 35اطالعیه و5اخطاریه
در خصوص پدیده گرد و غبار دادهایم .وی افزود :در
ســال تحصیلی جاری یعنــی از اول مهر ماه تاکنون
 23روز دیــد افقــی در اهــواز بــه کمتر از  5هــزار متر
رسیدهاست.
ëëکالسهایجبرانیبرایدانشآموزان
اردبیل نیز یکی از استانهای سردسیری است که
همه ساله شــاهد بارش برفهای سنگین و برودت
هواســت ،به گونهای که در ســال تحصیلی گذشــته
دانشآمــوزان ایــن اســتان  18روز تحصیلــی کــه با
احتســاب روزهای تعطیل حدود یک ماه میشــود
را بهدلیــل بــارش برف تعطیــل بودند .اما امســال

که همه کشــور با کاهش شــدید بارشها مواجه بود
ایــن تعطیالت تاکنــون فقــط  7روز تحصیلی بوده
است« .احمد ناصری» مدیر کل آموزش و پرورش
توگــو بــا «ایــران» تصریــح
اســتان اردبیــل در گف 
کــرد :تعطیــات اجبــاری بیشــترین ضــرر را بــرای
دانشآمــوزان مقطــع متوســطه دارد .بــه گفته وی
برای جبران عقب افتادگــی ،دانشآموزان اردبیلی
در برخی روزها یکساعت بیشتر در مدارس بودهاند
یا روزهای پنجشــنبه مجبور شــدهاند در کالسهای
جبرانی شــرکت کنند .همچنین مدارســی که دارای
سامانههایاینترنتیاست،تکالیفجبرانیخودرااز
این طریق دریافت کردهاند.
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باران ،برف و کاهش دمای هوا
در  21استان

گروه ایران زمین /سازمان هواشناسی کشور بااشاره
به ورود ســامانه بارشــی جدیــدی از اوایل وقــت دیروز
دوشــنبه از غرب کشــور ،اعالم کرد ،پیامد این ســامانه
بارشــی که تا روز پنجشــنبه ماندگار اســت ،بارشهای باران ،برف و کاهش دمای
هــوا خواهــد بود .این ســامانه بارشــی امروز سهشــنبه ابتدا بخشهایی از شــمال
غــرب ،غرب ،دامنههــای زاگرس مرکزی و دامنههای البرز را در بر میگیرد و رفته
رفته گستره آن افزایش مییابد .همچنین این سامانه در این روز برخی از نواحی
اســتانهای شــمالی ،ســواحل خــزر و بخشهایی از غــرب کشــور را درگیر خواهد
کرد .براســاس این گزارش ،اوج بارشها امروز اســت و در این روز برای آذربایجان
شــرقی و غربی ،اردبیل ،گیالن ،مازندران ،زنجان ،قزوین ،همدان ،البرز ،سمنان،
تهران ،کردســتان ،کرمانشاه ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،یزد،
قم ،خوزســتان و ایالم بارش پیشبینی میشود .از عصر امروز (سهشنبه) هم در
ن شمالی و رضوی شاهد افزایش ابر و بارش باران خواهیم بود.
خراسا 
ســازمان هواشناســی همچنیــن در مورد آبگرفتگی امــروز در تهران هشــدار داد و
اعــام کــرد :از عصر امروز تــا صبح فردا (چهارشــنبه) احتمال وقــوع آبگرفتگی
معابــر در کرج و تهران به علت شــدت بارش باران وجــود دارد .بارشها فردا نیز
تداوم مییابد ،اما تمرکز بارشها روی سواحل شمالی و بخشهای شرقی کشور
است .بارشهای این سامانه در شهرها به صورت باران و در ارتفاعات و گردنهها
به صورت برف خواهد بود .طبق پیشبینیهای سازمان هواشناسی ،امروز ارتفاع
برفدرگردنهاسالمبهخلخالتا ۳۰سانتیمترهممیرسد.اینگزارشمیافزاید،
طی امروز و فردا (سهشنبه و چهارشنبه) هم شاهد نفوذ توده هوای سرد به کشور
خواهیم بود .گفتنی است ،در استانهای جنوب غربی کشور نیز وزش باد شدید در
ساعتهای آتی موجب بروز گرد و خاک میشود .بنابر اعالم سازمان هواشناسی،
ســامانه دوم بارشــی که از شــدت خوبی برخوردار اســت از  ۲۷تا  ۳۰بهمن ماه در
کشورفعالمیشود.
ëëتعطیلیمدارسوکاهشساعتکاراداراتدرخوزستان
ستاد مدیریت بحران خوزستان در خصوص شرایط آب وهوایی در این استان
اطالعیهای صادر کرد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :بــه دنبــال وزش بادهــای شــدید ،تندبادهــای
لحظــهای و فعال شــدن کانونهای داخلــی (بویژه کانون جنوب شــرق اهواز)،
برخاستن گرد و خاک محلی و آخرین پیشبینی وضعیت جوی استان از سوی
هواشناســی ،مهدکودکها و همه مقاطع تحصیلی (پیش دبســتانی ،ابتدایی
و متوســطه) و کانونهــای پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان و مراکز آموزش
عالی شهرستانهای خوزستان در  2نوبت صبح و بعدازظهر امروز (سهشنبه)
تعطیل شد .براساس این اطالعیه این تعطیلی شامل شهرستانها و شهرهای
حمیدیــه ،کارون ،بــاوی ،شــادگان ،هویزه ،دشــت آزادگان ،آبادان ،خرمشــهر،
هندیجــان ،امیدیــه ،بندرماهشــهر ،رامشــیر و رامهرمــز میشــود .همچنیــن
مهدکودکهــا و همه مقاطع تحصیلــی و کانونهای پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان و مراکز آموزش عالی شهرستانهای اللی ،اندیکا ،دزفول ،اندیمشک،
شوشــتر ،آغاجاری ،بهبهان ،ایذه ،شــوش ،مسجدسلیمان ،هفتکل ،باغملک
و گتوند در نوبت بعدازظهر همان روز نیز تعطیل اعالم شــده اســت .براساس
این گزارش زمان اتمام کار ادارات ،بانکها و دســتگاههای اجرایی (بجز مراکز
عملیاتی،خدماتی،درمانی،آتشنشانیوبیمارستانها)شهرستانهایمذکور
نیز امروز (سهشنبه)ساعت  ۱۲خواهد بود.

