
پنجشنبه / 6 بهمن 1401 / شماره 5297 www.ebtekarnews.comجامعه

3
خبرخبر

حمایت از تصمیم وزیر آموزش و پرورش در 
مورد عدم تعطیلی مدارس

روند تعطیلی مدارس غیرقابل 
جبران است

بسیج فرهنگیان و کنگره ملی معلمان انقالب 
اسالمی در بیانیه ای از تصمیم وزیر آموزش و 
پرورش در مورد عدم تعطیلی مدارس حمایت 
کرد. در متن این بیانیه آمده است: مسئله ی 
اوّل  مسئله ی  تربیت،  و  تعلیم  و  فرهنگ 
هیچ چیز  بلندمدّت،  برای  است.  ما  نظام  در 
ندارد. را  تربیت  و  تعلیم  اهمّیّت  کشور   در 

نقش معلّم و نقش مربّی در جامعه ی ما، نقش 
طراز اوّل است. درحقیقت سنگر مبارزه ی با کفر 
و استکبار جهانی و با ظلم و قلدری شیاطین 
سیاسی عالم، همین سنگر مدرسه است؛ سنگر 
است.  فرهنگ  سنگر  است؛  تربیت  و  تعلیم 
این دانش آموزان نونهالی که در اختیار دستگاه 
فرهنگی قرار دارند، اینها عزیزترین و سرشارترین 
سرمایه و ذخیره ی این ملّتند برای آینده. قدر 
تعلیم را، تربیت را، معلّمی را، سنگر فرهنگی را 

بدانید.
و  آموزشی  مسائل  به  توجه  است  بدیهی 
بخشی  اولویت  و  نوجوانان  و  کودکان  تربیتی 
به آن، منجر به شکوفایی و ترقی یک ملت و 
تباهی و  کشور و بی توجهی به آن زمینه ساز 
انحطاط خواهد بود. در نظام اسالمی ما با تأسی 
از پیشوایان دین، بحث تعلیم و تربیت همواره 
مورد توجه و تأکید بوده به نحوی که حتی در 
امر  این  نیز  دشوار  وضعیت های  و  بحران ها 
استمرار  است.  نشده  تعطیلی  و  وقفه  دچار 
کار آموزشی و پرورشی مدارس در زمان جنگ 
تحمیلی، برپایی کالس  های درس بر خرابه های 
ناشی از حوادث و بالیای طبیعی و نمونه اخیر آن 
در زمان شیوع ویروس کرونا، همگی جلوه هایی 
ناب از مجاهدت معلمان و همراهی اولیا و آحاد 
مردم برای اعتالی آموزش و تربیت فرزندان این 

سرزمین هستند.
به  همگی  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
و  الکترونیکی  ابزارهای  که  واقفیم  این موضوع 
فضای مجازی، بستری برای تبادل اطالعات از 
جمله ارائه آموزش های درسی است؛ اما  نیک 
می دانیم بخش اعظمی از مسائل حوزه تعلیم و 
تربیت  و اصوالً اقتضای فرایند تعاملی یادگیری 
به ویژه نتیجه بخشی جریان های تربیتی، نیازمند 
حضور دانش آموزان در فضای مدرسه است. 
آسیب های آموزش مجازی در شرایط فعلی در 
ابعاد آموزشی و تربیتی تا حد ملموسی نمایان 
گشته است و همگی اذعان دارند که هیچ چیز 
جای آموزش حضوری را نمی گیرد.تعطیلی های 
بی سابقه مدارس به دلیل آلودگی هوا به بحث 
تعلیم و تربیت دانش آموزان آسیب وارد می کند 
و آسیب در حوزه خطیر تعلیم و تربیت، آسیبی 
است که جبران آن سخت می نماید و تبعات و 
لطمات آن خود را در آینده نشان خواهد داد. 
ما نیز معتقدیم اولویت اصلی، سالمت دانش 
جسمی  سالمت  موضوع  در  است.  آموزان 
را  مماشات  ذره ای  آموزان  دانش  روحی  و 
نمی پذیریم. اما به راستی تعطیلی مدارس چه 
است؟  شده  هوا  آلودگی  کاهش  باعث  میزان 
واقعاً خانه نشین کردن دانش آموزان و معلمان 
اولین و بهترین چاره کار است؟ مسلماً اخالل 
در فرایندهای یادگیری، تربیتی، اخالقی، ورزشی 
و هنری فرزندان این سرزمین موضوعی پیش پا 
افتاده و دم دستی نیست که به عنوان اولین و 
سهل الوصول ترین راهکار روی میز تصمیم گیران، 

سریعاً و عادتاً ابالغ و اجرا شود.
این بیانیه می افزیاد: از مسئولین امر از جمله 
وزیرکشور، رئیس و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و 
اعضای کمیته های تصمیم گیرنده از جمله کمیته 
اضطرار آلودگی هوا درخواست داریم به موضوع 
تخصصی،  کامالً  نگاهی  پرورش  و  آموزش 
مستقل و اولویت دار داشته باشند و از طریق 
حال  غلِط  رویه های  و  موجود  قوانین  اصالح 
حاضر، از دخالت های غیرکارشناسانه در حیطه 
جلوگیری  پرورش  و  آموزش  تخصصی  بشدت 
کرده و با مرتفع کردن مشکالت از طرقی غیر از 
تعطیلی مدارس، از اخالل در فرایند پیچیده و 
حساس تعلیم و تربیت جلوگیری به عمل آورند.

وضعیت کرونا در ایران در هفته 151 پاندمی
 ۳ استان رکورددار بیشترین مرگ

وزارت بهداشت در گزارشی بررسی دو هفتگی 
وضعیت موارد مثبت، بستری و مرگ ناشی از 
منتشر  را  و جهان  ایران  در  کووید ۱۹  پاندمی 
در  در کشورمان  آن  اساس  بر  که  است  کرده 
هفته ۱۵۱ بیماری منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، 
۳۶۸ نفر بستری و ۱۷ تن نیز جان خود را از 
از  که  کرونا  ایسنا،  گزارش  به  داده اند.  دست 
اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ شیوع پیدا کرد و مهمان 
ناخوانده کشورهای جهان شد، همچنان نیز در 
گوشه گوشه جهان به حیاتش ادامه می دهد و 
هر روز در هر گوشه ای از دنیا سویه ای جدید 
از وجودش را نمایان کرده و فراز و فرودهایی را 
ایجاد می کند. هرچند که با گذر از سویه های 
بتا و...، سویه ای به  کشنده کرونا مانند دلتا، 
بیماری زایی  اُمیکرون متولد شد که شدت  نام 
و کشندگی اش مانند سویه های قبلی نبود، اما 
به گفته متخصصان سالمت، سرایت پذیری اش 
واریانت های  بود که در  از چیزی  بسیار بیش 
ووهان، دلتا و... دیده بودیم. اُمیکرون به تدریج 
در سراسر دنیا گسترده و غالب شد و به تدریج 
که هرچه  کرد  ایجاد  را  متعددی  زیرسویه های 
افزایش  را  سرایت پذیری شان  می رفت،  پیش 
 ،BQ۱  ،BA۵  ،BA۲ زیرسویه های  می دادند؛ 
XBB و ... همه و همه از خانواده اُمیکرون بودند 
که حاال در کشورهای مختلف جهان، نام کرونا را 
زنده نگه داشته و هرچند که عالئمی خفیف تر از 
سویه های قبلی دارند، اما به دلیل سرایت پذیری 
مبتالیان  همچنان  باالیشان  انتقال   قدرت  و 
بسیاری را به سیستم های بهداشتی و درمانی 

کشورها تحمیل می کنند.
در ایران نیز بعد از گذر از دوره سخت دلتا 
کرونا با مرگ های ۷۰۰ تایی، در موج پنجم کووید 
۱۹ در کشور و بعد از عبور از کرونای اُمیکرون که 
عمدتا کودکان را درگیر می کرد،   اپیدمی به تدریج 
در کشور تا حدودی رام و اوضاع بیمارستان ها 
آرام شد؛ به طوری که تعداد مبتالیان روزانه به 
رقم های دو رقمی نزول کرد و مرگ ومیر ناشی از 
کرونا نیز تک رقمی شد و حتی در برخی روزها 
مرگ ومیر صفر را تجربه کردیم، اما بعد از چند 
ماه آرامش کرونایی در کشور، مجددا کرونا روند 
افزایشی خود را با زیرسویه های جدید اُمیکرون 
آغاز کرده است؛ روندی که هرچند کُند به نظر 
می رسد، اما باید نسبت به آن حساس بود و 
همچنان پروتکل های ضدکرونایی را رعایت کرد 
تا ویروس تاج دار غافل گیرمان نکند. اکنون خیز 
جدیدی از کرونا با زیرسویه های جدید اُمیکرون 
 XBB ،BQ۱ آغاز شده است؛ زیرسویه هایی مانند
سالمت،  حوزه  کارشناسان  گفته  به  که   ... و 
قدرت سرایتی بیش از سویه های پیشین دارند و 
به سرعت قابل انتقالند. همین موضوع نیز وزارت 
بهداشتی ها را بر آن داشت که اکیدا به مردم 
توصیه کنند تا رعایت پروتکل های ضدکرونایی 
به ویژه استفاده از ماسک را در محیط های شلوغ 
و سربسته جدی بگیرند تا از شر زیرسویه های 

جدید کرونا در امان باشند.
در حال حاضر نیز مرکز مدیریت بیماری های 
هفتگی  دو  بررسی  بهداشت،  وزارت  واگیر 
وضعیت پاندمی کووید ۱۹ در ایران و جهان را 

منتشر کرده است. 
وضعیت  هفتگی  دو  بررسی  اساس  این  بر 
پاندمی کرونا در ایران در هفته ۱۵۱ بیماری در 
کشور، منتهی به ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، تعداد موارد 
را  استان های کشور  مثبت بستری و مرگ در 
تعداد  تجمیعی  است. جمع  داده شده  نشان 
بیماری در  بستری های کرونایی در هفته ۱۵۱ 
این  بوده است و مجموعا در  نفر  کشور ۳۶۸ 
هفته ۱۷ نفر فوتی ناشی از کرونا گزراش شده 
است. این در حالی است که در هفته پیشین از 
آن، یعنی هفته ۱۵۰ بیماری، ۲۳۵ مورد بستری 

و ۱۸ مورد فوت گزارش شده است.
استان سمنان، کرمان و خراسان جنوبی در 
پاندمی بیشترین میزان بستری در  هفته ۱۵۱ 
۱۰۰ هزار نفر را داشته اند. همچنین در این هفته 
سه استان زنجان، مازندران و یزد بیشترین میزان 

مرگ در یک میلیون نفر را گزارش کرده اند.

دانش  بین  خشونت  شامل  مدرسه  در  خشونت 
به  آموزان  دانش  و همچنین حمالت  مدرسه  آموزان 
پدیده شامل خشونت  این  کارکنان مدرسه می شود. 
فیزیکی، از جمله درگیری دانش آموز با دانش آموز و 
تنبیه بدنی، خشونت روانی مانند آزار کالمی و خشونت 
جنسی از جمله آزار جنسی و بسیاری از اشکال قلدری 
در مدرسه  و حمل سالح  رایانه ای(  قلدری  )از جمله 
است. به طور گسترده اعتقاد بر این است که خشونت 
در مدرسه در دهه های اخیر در بسیاری از کشور ها به 
یک مشکل جدی تبدیل شده است. این مشکل به ویژه 
در کشور هایی که سالح هایی مانند اسلحه یا چاقو در 

آن دخیل هستند حادتر است.
بر اساس یک پژوهش از جمله رفتارهای خشونت 
آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و 
کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین 
فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آنها و عواملی 
که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش 

دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. 
خشونت ممنوع

بخش  یافته  توسعه  کشورهای  بیشتر  در  امروز 
وسیعی از منابع مادی و معنوی صرف توجه به مسائل 
کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. 
ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک بیان می کند باید 
از کودکان در برابر هر نوع آسیب یا آزار بدنی و روانی 
رفتارهای  کرد.  محافظت  دیگر  افراد  و  والدین  توسط 
خشن و برخوردهای فیزیکی نسبت به کودکان از سوی 
تعدادی از والدین و معلمان به عنوان ابزاری سودمند 
برای تعلیم و تربیت به کار می رود و گاهی تبدیل به 
عادت می شود و به بهانه های مختلف تکرار می شود. 
در چنین سیستم فکری تنبیه بدنی و خشونت داروی 
تلخی پنداشته می شود که آثار مفیدی در پی دارد. 
خانواده ها نیز عمدتاً با اعتقاد به چنین اصلی تنبیه 
بدنی کودکان خود را تا زمانی که منجر به جراحت و 
در  و حتی  گیرند  می  نادیده  نشود،  عوارض سنگین 
را  او  خانه  در  معلم،  از  کودک  ترساندن  با  مواردی 
وادار به اطاعت می کنند. این البته در حالی است که 
متاسفانه و به غلط خشونت علیه کودکان در فرهنگ 
ما ریشه عمیقی دارد. در ادبیات کالسیک ایران به ویژه 
در گلستان سعدی بر سودمندی خشونت علیه کودکان 
بسیار تاکید شده است. سعدی »ضرب بی محابا و زجر 
بی قیاس« را از ضرورت های تعلیم و تربیت می داند. 
در مکتبخانه ها، معلم با وسیله یی به نام فلک پاهای 
دانش آموزان بازیگوش یا ضعیف در درس را بسته و 
با ترکه چوبی کف پای آنها را می نواخت. ایرانیان از 
صد سال پیش آموزش و پرورش مدرن را پذیرفتند و 
دبستان های جدید به سبک غربی جایگزین مکتبخانه 
های سنتی شدند، اما این تحول، عمیق و ریشه دار 
نبود و در واقع تاسیس دبستان اقتباسی شکلی بود. 
محتوای مکتبخانه های سنتی در قالب مدارس جدید 
به حیات خود ادامه داد. خشونت لفظی و تنبیه بدنی 
وجه جدایی ناپذیر رفتار معلمان بود. معلمان این شعر 
سعدی را فراموش نمی کنند که می گوید؛ استاد معلم 
چو بود بی آزار/ خرسک بازند کودکان در بازار. برخی از 
معلمان بر چنین زمینه فرهنگی، خشونت علیه کودکان 
را توجیه می کنند. در رژیم سابق با اینکه دولت خود 
را مدرن می دانست و آموزش و پرورش دستگاهی به 
ظاهر مدرن بود، اما درک مسووالن از مدرنیته از برخی 
ظواهر فراتر نمی رفت. در آن زمان تنبیه بدنی دانش 
آموزان بسیار رایج بود. ترکه های آلبالو بخشی از خاطره 

دوره کودکی مردان و زنان میانسال امروزی است.
با خشونت عریان چه باید کرد؟

علی نوروزی دانش آموز کالس چهارم ابتدایی شهر 
تاخیر  علت  به  اردیبهشت سال جاری  یازدهم  اللی، 
تنبیه  مورد  خود  معلم  سوی  از  کالس  به  ورود  در 
گفت؛  اهواز  در  آموز  دانش  این  گرفت.  قرار  بدنی 
»۶ ضربه با کابل به کمر و گردنم وارد شد که همان 
لحظه احساس سوزش و درد شدید تمام وجودم را فرا 
گرفت و پس از تعطیل شدن مدرسه در مسیر خانه، 

ناگهان بی هوش بر زمین افتادم. با نوشیدن آب به 
هوش آمدم، اما در خانه به طور کامالً ناگهانی تمام 
 بدنم فلج شد و به بیمارستان امید اللی انتقال یافتم.«
این دست موارد و موارد دیگری که پیشتر گفته شد 
بخشی از خشونت هایی است که علیه دانش اموزان 

گاه توسط برخی از معلمان رخ  می دهد.
بر اساس گزارش فراز، خشونت در مدارس، بحرانی 
است که همواره گریبان نظام آموزشی کشور را در تمام 
دهه های اخیر گرفته است. در چند سال اخیر، به ویژه 
پس از بازگشایی آموزش حضوری پس از همه گیری 
کرونا اما خشونت عریان در مدارس، به طور چشمگیری 
افزایش یافته است. مهم نیست مدرسه دولتی باشد یا 
غیرانتفاعی، دخترانه باشد یا پسرانه؛  ویدیوهایی که 
در مدت اخیر از خشونت در مدرسه ها در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده، ثابت می کند که خشونت  ورزی 
عوامل مدرسه علیه دانش آموزان، بدون توجه به طبقه 

اقتصادی و جنسیت افزایش یافته است.
مناطق محروم زیر فشار مضاعف

در مناطق محروم اما قصه، چهره دیگری به خود 
می گیرد. مناطقی که دسترسی به منابع اولیه همچون 
آب و برق نیز به سختی ممکن است. نواحی دورافتاده 
از چشم مسووالن که توزیع ثروت و امکانات و خدمات 
بهداشتی و آموزشی به طور ناعادالنه و نامتوازن صورت 
که  دانش آموزانی  علیه  خشونت ورزی  است.  گرفته 
کتاب های  روی  از  چهاردیواری،  بدون  کالس های  در 
به  دسترسی  بدون  می کنند،  روخوانی  دست چندم 
اینترنت و گوشی های همراه هوشمند شاید به گوش 
کسی در تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ دیگر نرسد.
سیستان  استان  در  خاش  نصرت آباد  روستای  به 
و بلوچستان فکر کنید؛ پدری، درمانده از بی توجهی 
مسووالن مربوط، متوسل به رسانه شده است. بینایی 
یکی از دو چشم پسرش، با ضربه شلنگ از دست معلم 
پرورشی، مختل شده است. »واحد یارمحمدزهی«، پدر 
علی در گفت و گو با روزنامه اینترنتی فراز واقعه را شرح 
مدرسه  زنگ  که  بود  »حوالی ساعت ۱۱:۳۰  می دهد: 
خورد. بچه من از مدرسه بیرون آمد. دیدم چشمش 

قرمز و اشکی شده است. پرسیدم چه شده؟ گفت معلم 
زده بابا. می گفت معلم دنبالش افتاده و با شلنگ محکم 
به باالی چشمش زده است. چشمش حالت اشک ریز 
بود و نمی توانست خوب ببیند با این حال تا ساعت 
آخر در کالس نگهش داشتند. چشمش حالت خونی 
داشت. رفتیم مدرسه اما کسی نبود. ما در روستای 
نصرت آباد هستیم. خاش، دکتر چشم پزشک نداریم. 
می گویند شنبه و یک شنبه یک دکتر از زاهدان می آید. 
ناچار به یکی از مراکز معاینه چشم مراجعه کردیم. بعد 
از معاینه گفت چشم بچه خون ریزی کرده و بینایی اش 
را از دست داده است. توصیه کرد که بچه را اورژانسی 
به بیمارستان الزهرا زاهدان ببرم. حوالی ساعت ۶ غروب 
بود که به زاهدان رسیدیم. آن جا گفتد بینایی چشم بچه 
آسیب خورده وخونریزی کرده است. برایش دارو تجویز 
کردند و گفتند احتماال با همین  داروها خوب شود اما 
اگر نشد باید جراحی کنیم«. پدر علی می گوید معلم 
و رییس مدرسه می گویند در مسیر مدرسه تا خانه 
اتفاقی افتاده باشد. او می گوید فاصله بین مدرسه تا 
خانه شان فقط ۵۰۰ متر است. واحد یارمحمد زهی در 
ادامه می گوید: »رییس مدرسه اول می گفت کار معلم 
نبوده اما بعد گفتند بله! بچه های اطراف معلم پرورشی 
شلنگ  و  برگشته  یک دفعه  معلم  بودند.  جمع شده 
خودره توی چشم بچه شما. بچه ام می گوید نه! معلم 
از در دفتر مدرسه تا دم کالس دنبالم افتاده؛ در کالس 
بسته بوده و مجبور شدم بایستم. یکی روی دستم زده و 
یکی خورده باالی چشمم. کل قضیه که می دانیم همین 
است. دیگر نه معلم به ما زنگ زده و نه معلم را دیدیم. 
فقط رییس مدرسه و دوتا از معلم ها زنگ زدند گفتند 
اگر نیاز به پول داری به ما بگو. گفتم فقط دعا کنید 
که چشم بچه ام آسیب ندیده باشد. من نیاز به چیزی 

ندارم.«
محرومیت با چاشنی خشونت

هرچه  علی  صبح،  همان  شب  می گوید  علی  پدر 
می خورد باال می آورد. او می گوید هرچه بهش دادند، 
از آب و غذا تا کمپوت میوه، حالت تهوع می گرفت و 
استفراغ می کرد. این جاست که با به فکر بررسی احتمال 

ضربه مغزی می افتند. دکترها گفتند برای سی تی اسکن 
به بیمارستان خاتم بروند. پدر علی می گوید: »یک شب 
در بیمارستان خاتم بستری شد. عکس گرفتند و گفتند 

خدا را شکر مغز و سرش آسیب ندیده است«.
جاده  گذرگاه  در  واقع  است  روستایی  نصرت آباد، 
و  است  بخش  یک  کاغذ،  روی  حاال  زاهدان-بم؛ 
روستا  هنوز  نصرت آباد  اهالی  اما  دارد  بخشداری 
دانش آموز  علی،   ، فراز  گزارش  به  می زنند.   صداش 
مدرسه بنیاد علم نصرت آباد است. مدرسه ای که به 
یک  می گوید  او  ندارد.  هم  چاردیواری  پدرش،  گفته 
فرزند دیگرش کالس ششمی است و برای مدت زیادی 
در محوطه مدرسه می نشستند. او در توضیح شرایط 
مدرسه می گوید: »مدرسه اصال برق نداشت. یک روز 
رفتم گفتم اگر نمی ةوانید برق تامین کنید بروم گزارش 
شکایت تنظیم کنم. چون مدرسه کالس درس کافی 
نداشت و تعدادی از دانش آموزان را تا ساعت ۴ عصر 
آمدند  آخرش  می داشتند.  نگه  محوطه  در  سرما  در 
مدرسه  این  االن  گذاشتند.  محوطه  در  کانکس  یک 
چاردیواری هم ندارد. کلش یک کانکس است. دور و 
برش کال زمین خاکی است. سرویس بهداشتی خوب 

ندارد، لوله کشی آب ندارد. اصال هیچ امکاناتی ندارد«.
روزنامه همشهری نیز در ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با استناد 
که  نوشت  آموزش وپرورش  وزارت  در  پژوهشی  به 
خطرپذیری دانش آموزان ایرانی در شش سال منتهی 
به سال ۱۴۰۰، بیش از ده برابر شده و در سه سال آخر 
منتهی به همان سال، در میان عوامل خطرپذیری، 
خشونت ورزی  است.  داشته  را  اول  رتبه   خشونت 
بی حد و مرز در مدرسه بی دیوار نصرت آباد سیستان 
و بلوچستان، امروز بینایی چشم علی را مختل کرده 
است. وزارت آموزش و پروش نیز در سال های اخیر، 
رتبه بندی  مطالبات  به  واکنش هایی  درگیر  بیشتر 
معلمان بوده و به نظر می رسد از توجه به آسیب های 
بحران زا در مدارس غافل شده است. تعداد ویدیوهایی 
که از خشونت در مدارس منتشر می شوند، هر روز 
افزایش می یابد. در مناطق محروم اما، امکانات انتشار 

چنین ویدیوهایی موجود نیست.

سازمان هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی و بارش برف 
و وباران و وزش باد و رعد و برق ، احتمال آبگرفتگی معابرو احتمال 
خسارت به صنعت کشاورزی هشدار داد. به گزارش ایسنا، سازمان 
هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از ادامه فعالیت سامانه 
بارشی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد و رخداد مه، در 
ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف از پنجشنبه تا شنبه ) ۶ تا ۸ 
بهمن( خبر داد.این شرایط جوی روز پنجشنبه در نیمه  غربی کرمان، 
جمعه در شرق و جنوب فارس، هرمزگان، کرمان، نیمه جنوبی یزد، 
خراسان جنوبی و شنبه در شمال کرمان، نیمه شمالی سیستان 
و بلوچستان پیش بینی می شود. در اثر این مخاطره کاهش دید، 
لغزندگی جاده ها، احتمال اختالل در تردد، احتمال آبگرفتگی معابر، 
جاری شدن روان آب در مسیل ها، احتمال خسارت به صنعت 
کشاورزی و احتمال افت فشار گاز و قطعی برق پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای جلوگیری از آسیب ها و مخاطرات ناشی 
از این مخاطره جوی احتیاط در سفرها، به همراه داشتن تجهیزات 
کافی هنگام مسافرت با خودرو، اتخاذ تمهیدات الزم در صنعت 
فعالیت های  در  احتیاط  خسارات،  از  جلوگیری  برای  کشاورزی 
کوهنوردی، آمادگی دستگاه های اجرایی و امدادی، الیروبی کانال ها 
و آب روها و مدیریت در مصرف منابع انرژی به ویژه گاز و برق را 
توصیه می کند.به گزارش ایسنا هشدار زردرنگ به معنای این است 
که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام 
کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم 
صادر می شود تا بتوانند آمادگی الزم را برای مواجهه با پدیده ای 
جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. 
از سوی دیگر مسئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار می گیرند تا 

اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

نگاهی به مساله تنبیه دانش آموزان و خشونت های رخ داده در مدارس کشور

سهراب هایی زیر ضرب
علی، دانش آموز مدرسه بنیاد علم نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان است. مدرسه ای که به گفته پدرش، چاردیواری هم ندارد. رد شلنگ معلم 

پرورشی روی چشم خون آلود علی جا مانده و بینایی یک چشمش مختل شده است. 

تداوم بارش باران در ۶ استاناحتمال لغزندگی جاده ها

خطرپذیری 
دانش آموزان 

ایرانی در شش 
سال منتهی به 

سال 1400، بیش 
از ده برابر شده 

و در سه سال 
آخر منتهی به 
همان سال، در 

میان عوامل 
خطرپذیری، 

خشونت رتبه  
اول را داشته 

است

مطابق با الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است بخشی از منابع درآمدی خود در حوزه 
مالیات های دریافتی را به »ازدواج« و »اشتغال جوانان« اختصاص دهد. مطابق با ماده 
۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و 
محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون 
نیز می شود.همچنین ۱۰۰ درصد  مالیات های دیگری  افزوده، مشمول  ارزش  بر  مالیات 
درآمدهای حاصل از اجرای آن نیز طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص 
قرار  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  و جوانان،  وزارتخانه های ورزش  اختیار  در  می شود؛ 

می گیرد.
از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می کند که ۰.۲۷ درصد 
از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، 
فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، 

ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد.
درواقع این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش 
در بودجه سنواتی پیش بینی می شود که این امر در بند »ظ« تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ 
درصد در نظر گرفته شده است و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص 
می یابد.بر اساس تبصره ذیل همین ماده نیز دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی 
ماده ۹۴ و یک  پنجم از منابع درآمدی ماده ۷۳ این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به 
عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند و این امر 

ذیل تبصره ۶ )عوارض و مالیات( الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است.

در الیحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان درج نشده
علیرغم اینکه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای “برنامه سیاست گذاری و راهبری امور 
جوانان” ۱۶۹ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه ذیل بودجه پیشنهادی وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی پیشنهاد داده بود اما در الیحه بودجه ۱۴۰۲ردیف 

بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان درج نشده است.
تکلیف بانک ها برای پرداخت وام ازدواج

مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان از محل پس انداز و جاری 
قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از 
چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند؛ با 

اولویت نخست پرداخت کند.
همچنین تبصره ۴ همین ماده قانونی نیز تصریح می کند که از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به 
اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می شود. از این رو 
قاعدتا وام ازدواج برای سال ۱۴۰۲ باید بیشتر از مبلغ این وام در سال ۱۴۰۱ )۱۵۰ میلیون تومان 
 برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین( باشد.

آیین نامه اجرایی این بند نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور )مسئول(، بانک مرکزی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از الزم االجرا شدن این 
قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می رسد. بانک 
مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار 

به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

بودجه 1402 و جوانان
هزینه کرد بخشی از »مالیات« برای ازدواج و اشتغال


