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شــاید برای خیلی از ما که در منزل یا محل 
کار خود جلو بخاری، شوفاژ ویا دستگاه گرمایشی 
نشســته ایم و چای می نوشیم، خواندن چنین 
حوادثی بسیار دور از ذهن باشد، اما حقیقت تلخ 
این است که برخی مدارس حقیقتا کارشان لنگ 
یک بخاری برای کالس درس کودکان است. درست 
است که بعد از وقوع حوادث تلخ این چنینی نهایتا 
تعدادی از کادر مدرســه به سهل انگاری متهم 
می شوند، ولی به راستی برای جلوگیری از تکرار 
حوادث تلخ مربوط به بخاری مدارس چه باید کرد؟ 
آذرماه 97 یک واحد آموزشــی پیش دبســتانی و 
دبستان در خیابان مصطفی خمینی 23 زاهدان طعمه 
حریق شــد.علت این حادثه از سوی آتش نشانی، آتش 
گرفتن بخاری نفتی اعالم شد.  بعد از ساعتی خبر فوت 
یکی از دانش آموزان حادثه دیده از سوی علیرضا نخعی 
مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
اعالم شــد. وی ضمن ابراز تالم شدید از درگذشت این 
دانش آموز گفت: »در بررسی های اولیه از سانحه کوتاهی 
بعضی همکاران ما مشــخص شد که الزم است مراتب 
تاســف و عذرخواهی خویش را از خانواده های محترم 

دانش آموزان اعالم کنیم.«
درپی آتش ســوزی در مدرسه ای در زاهدان، قصور 
مدیر و مربی آموزشــی محرز شــده و دستور بازداشت 

آن ها صادر گشت.
هم چنین روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان 
سیســتان و بلوچســتان اعالم کرد که مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه 2 زاهدان در پی حادثه در پیش دبستانی و 
دبستان دخترانه اسوه حسنه و به منظور ابراز همدردی با 
خانواده های داغدیده و مصدوم از سمت خود استعفا داد.«

مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان سیســتان و 
بلوچســتان بعد از مدتی اعالم کــرد که دو دانش آموز 
از چهــار دانــش آموزی که در این آتش ســوزی دچار 

مصدومیت شده بودند، فوت کردند.
42 درصد کالس ها 

بدون بخاری استاندارد
مهراهلل رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی توسعه 
و تجهیز مدارس در آبان ماه سال جاری اعالم کرده بود: 
»اعتبارات دستگاه های گرمایشی و سرمایشی در مناطق 
محروم حدود 150 میلیارد تومان است که به استان ها 
ارسال شده است و تا پایان سال 97 حدود 150 میلیارد 

تومان دیگر نیز به استان های محروم توزیع می شود.«
رئیس ســازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور در 
آذرماه ســال جاری بعد از حادثه آتش ســوزی مدرسه 
سیســتان با بیان این که بیــش از 40درصد از مدارس 
کشور به سیستم گرمایشــی استاندارد مجهز نیستند، 
می گوید: »در تالشــیم با یک برنامه زمانبندی 3 سال 
آینده بخاری های غیراستاندارد را از مدارس جمع کرده 

و بخاری های استاندارد را جایگزین کنیم.«
بنابرایــن نمی دانیم باید دلخوش به اعتبارات 150 
میلیارد تومانی با قرار تزریق تا پایان ســال 97 باشیم و 
یا سه سال دست زیر چانه بزنیم که کار تجهیز مدارس 

صورت پذیرد؟ 
تا سه سال آینده خدا می داند که در صفحه حوادث 
چند حادثه دیگر از بخاری مدارس گزارش خواهد شد؟ 
معموال در حوادث این چنینی مثل داستان تلخ آخری 
در سیستان گفته می شود که بخت با دختران گیر افتاده 

ضرورت 
بررسی

 وضعیت تجهیز 
وسایل گرمایشی 

مدارس

آتش غفلت دامنگیر مدارس مناطق محروم 
گالیا توانگر

بخش نخست

* مهراهلل رخشانی  مهررئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس: بودجه استاندارد سازی وسایل 
گرمایشی و سرمایشی مدارس به همراه تجهیز هنرستان ها حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ میلیارد تومان است که حدود 
۳۰ درصدش به تجهیز هنرستان ها می رسد و مابقی برای استاندارد سازی وسایل گرمایشی و سرمایشی هزینه 
می شود. با این حال ما بارها اعالم کردیم که این میزان بودجه کفایت نمی کند و  اعتبارات ما به هیچ عنوان 

کافی نیست؛ چرا که مدارس ما مشکالت بسیاری دارد.

* آمار وزارت آموزش و پرورش 
نشان می دهد: ۱۲۰ هزار 

کالس آموزش و پرورش سیستم 
گرمایشی استاندارد ندارد. این 

تعداد کالس درس حدود ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار دانش آموز را در خود 

جای داده است. بر اساس اعالم 
آموزش و پرورش عالوه بر این 

تعداد کالس، ۵۰ هزار اتاق اداری 
آموزش و پرورش هم در کشور با 

بخاری نفتی گرم می شوند! 

در آتش غفلت مثل صبا،مونا، مریم و یکتا یار نبوده است! 
اما بخت را باید با عقل، تدبیر و برنامه ریزی ساخت. 

بیشتر آتش سوزی های مدارس مربوط به بخاری های 
نفتی است که گفته می شود آموزش و پرورش استفاده 
از آن ها را ممنوع اعالم کرده اســت. بخاری هایی که در 
سال های گذشته برخی دانش آموزان روستایی جانشان را 
از دست دادند، مثل »سیران یگانه« که در حادثه شین آباد 
در آتش سوخت و فوت کرد، مثل »مراد نارویی« که بر 
اثر خفگی در خوابگاه مدرسه شبانه روزی »چاه رحمان 
نصرت آبــاد« زاهدان جــان باخت،همگی از نوع بخاری 

نفتی بوده اند.
در این ســال ها فصل ســرما برای دانش آموزان در 
مناطق محــروم و دورافتاده فصلی با خاطره های خوب 
نیســت؛ به ویژه این که وزیر آمــوزش و پرورش اعالم 
کرده است: »40 تا 42 درصد کالس های ما هنوز وسایل 
گرمایشی اســتاندارد ندارند. البته بخاری های قطره ای 
در سراسر کشور قطع شــده است، اما بخاری های غیر 
اســتاندارد، هنوز در کالس ها اســتفاده می شود که با 
اعتبارات الزم پیش بینی شده در برنامه ششم سعی داریم 

به وسایل گرمایشی استاندارد تبدیل شوند.«
وقتی کلمات بخاری های غیراســتاندارد هنوز در 
کالس های درس روشن هستند را می شنوم، دست هایم 
می لرزد. یعنی باز شاهد چند حادثه دیگر در طی سال 
هایی هستیم که ادعا شده برای تجهیز وسایل گرمایشی 

مدارس تالش خواهد شد؟
بر اســاس آمار وزارت آموزش و پرورش 120 هزار 
کالس آموزش و پرورش سیســتم گرمایشی استاندارد 
نــدارد. این تعداد کالس درس حدود 3 میلیون و 200 
هزار دانش آموز را در خود جای داده اســت. بر اســاس 
اعــالم آموزش و پرورش عالوه بر این تعداد کالس، 50 

هزار اتاق اداری آموزش و پرورش هم در کشور با بخاری 
نفتی گرم می شوند! 

بخاری استاندارد در خانه هایشان هم 
نیست

مریم موحدی یک مدیر مدرســه در روســتاهای 
سیســتان در پاسخ به این ســوال که چرا از خانواده ها 
برای خرید بخاری کالسی هزینه جمع آوری نمی شود، 
می گوید: »برخی از خانواده ها در منطقه به قدری فقیرند 
که از پس تامین غذای کودکان خود بر نمی آیند، حال 

ما با چه رویی می توانیم از آن ها انتظار داشــته باشیم 
که به مدرسه هم کمک کنند؟«

وی ادامه می دهد: »برای مثال روســتای تپه کنیز 
یکی از محروم ترین هاست. همین پارسال یک خیریه 
کمک به کودکان 100 دســتگاه بخاری-آن هم از نوع 
بخاری نفتی که نباید اســتفاده شود- به خانواده های 
کودکان روســتا اهدا کرد. تعدادی پرس غذا نیز توزیع 

شد.« 
ایــن فرهنگی از گروه های اردوهای جهادی نیز به 
خاطر فعالیت های مثبت شان تشکر کرده و می گوید: 
»ایــن گروه ها آن قدر بودجه ندارنــد که بتوانند تمام 
روســتاها و نقاط محروم سیستان را پوشش دهند. در 
 این باره باید تبلیغ روی  لزوم فعالیت خیرین کل کشور 

صورت پذیرد و از کل کشور تقاضای همیاری کنیم.« 
خیرین پای محکم تجهیز وسایل 

گرمایشی مدارس
آیت اهلل ســلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان 
و بلوچســتان معتقد است که سیستان و بلوچستان از 
نظر توســعه مراکز آموزشی دارای تفاوت هایی است که 
گاهاً توجه به مراکز بزرگ باعث فراموش شــدن مراکز 

کوچک شده است.
درراستای تامین امکانات گرمایشی مدارس و اقدامات 

ضرب العجلی به نظر می رسد در حال حاضر تنها می توان 
بر روی فعالیت خیرین مانور داد.

علیرضا نخعی مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
سیستان و بلوچستان در همین باره می گوید: »چهار هزار 
و 500 دستگاه بخاری استاندارد ظرف یک هفته گذشته 
)بعد از حادثه آتش ســوزی مدرسه( در مدارس سراسر 
این استان توزیع شده و هزار دستگاه بخاری استاندارد 

دیگر تا چند روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.«
وی در خصــوص ایمنــی و تامین سیســتم های 
گرمایشی مدارس در ادامه می گوید: »با توجه به همتی 
که در زمینه تامین وســایل و تجهیزات گرمایشی برای 
مدارس این اســتان انجام شده، دیگر هیچ مدرسه ای از 
سیستم گرمایشی غیر استاندارد استفاده نخواهد کرد.«

اعتبارات کافی نیست 
یک کارشناس تعلیم تربیت معتقد است: »در حالی 
که اســتفاده از بخاری های نفتی در کشور منسوخ شده 
و حتی شــرکت های تولید کننده تولید بخاری نفتی را 
متوقف کرده اند، 120 هزار کالس درس کشــور مجهز 
به بخاری نفتی هســتند و حدود 3 میلیون و 200 هزار 
دانش آموز عمدتاً روستایی، در معرض آتش سوزی قرار 
دارند. سیستم برق مدارس نیز اغلب فرسوده و کهنه است. 
اکثر مدارس کشور از نظر سازه و تجهیزات، غیراستاندارد 

و خطرآفرین هستند و هیچ نهاد اداری از جمله سازمان 
نوسازی، خود را مسئول کنترل و نظارت فنی تجهیزات 
نصب شده در مدارس نمی داند. کپسول آتش نشانی در 
گوشه آبدارخانه مدارس یک دکور است و هیچ کس از 
مدیر تا معلم و دانش آموز برای مواجهه با شرایط بحرانی، 
آموزش ندیده اند و دســتورالعملی هم در این زمینه در 

اختیار مدارس نیست.«
درباره این موضوع و بودجه استاندارد سازی تجهیزات 
مدارس، مهراهلل رخشــانی مهر، معــاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور 
می گوید: »اتفاق تلخ شین آباد موجب شد مجلس بخشی 
از اعتبارات عوارض گاز را به توســعه و سرعت بخشی به 
استانداردسازی گرمایشی و سرمایشی مدارس اختصاص 

دهــد و همین اقــدام اثربخش موجب شــد در فاصله 
سال های 90 تا 96 حدود 24 هزار مدرسه با 170 هزار 

کالس درس استانداردسازی گرمایشی شود.«
وی می افزاید: »بودجه استاندارد ســازی وسایل 
گرمایشــی و سرمایشــی مدارس به همــراه تجهیز 
هنرســتان ها حدود 250 تا 260 میلیارد تومان است 
که حدود 30 درصدش به تجهیز هنرستان ها می رسد 
و مابقی برای استاندارد ســازی وســایل گرمایشی و 
سرمایشی هزینه می شــود. با این حال ما بارها اعالم 
کردیم که این میزان بودجه کفایت نمی کند و اعتبارات 
ما به هیچ عنوان کافی نیســت؛ چــرا که مدارس ما 
مشکالت بسیاری دارد. در برخی مناطق به خاطر این 
که گازکشی وجود ندارد، مجبور هستیم از بخاری های 
نفتی اســتفاده کنیم. البته این بخاری ها هم بررسی 
می شود تا از حداقل اســتانداردها برخوردار باشند. با 
این حال ما در برخی  مناطق همچون خوزســتان و 
سیســتان و بلوچســتان به ناچار از بخاری های نفتی 

استفاده می کنیم.«
دومین نوع حوادثی که بخاری های 

مدارس رقم می زنند
وحید شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان 
شرقی می گوید: »به دلیل استاندارد نبودن بخاری گازی 
مدرســه ای در تبریز، 12 دانش آموز دچار گاز گرفتگی 
شــدند. در پی این حادثه دو دانش آموز به بیمارستان 

منتقل شدند.«
وی در ادامه می گوید: »بخاری گازی غیر استاندارد 
در کتابخانه مدرسه ای در محله ولیعصر تبریز حادثه ساز 
شد. عصر امروز 13 دی ماه، بر اثر این حادثه، 12 نفر از 
دانش آموزان در کتابخانه مدرسه ای در خیابان ولی عصر 

تبریز دچار گاز گرفتگی شدند.

 در این حادثه 10 نفر از دانش آموزان توسط اورژانس 
سرپایی درمان شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند. 

وضعیت تمامی مسمومان مساعد گزارش شده است.«
مســمومیت با مونوکســید کربن یــا گازگرفتگی 
مسمومیتی است که به خاطر تنفس گاز خطرناک کربن 
مونوکسید ایجاد می شود؛ به این دلیل که اگر دودکش 
یا تهویه یک مکان مســدود باشد، گاز کربن مونوکسید 
منتشــر شــده از موارد مذکور امکان خروج نمی یابد، 
در محیط ساختمان منتشــر شده و سبب مسمومیت 
و در نهایت مرگ می شــود. مرگ بر اثر گازگرفتگی را 
»مــرگ خاموش« می نامند. عالیــم گازگرفتگی مانند 
سرماخوردگی است. عالئمی مانند سردرد، سرگیجه و 
سوزش چشم. مونوکسید کربن، یک گاز سمی است که 

طعم و بو ندارد.
هشدار استاندارد درباره بخاری های گاز سوز

بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های 
رابط ، باید دارای عالمت اســتاندارد بوده و بر اســاس 
دســتورالعمل های فنی ســازنده نصب و مــورد بهره 

برداری قرار گیرد.
در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی ، 
دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و 
ملحقات آن به نحو مناسبی محدود و آموزش های الزم 

به دانش آموزان داده شود.
همچنیــن بخاری ها بایــد در محل هایی که کف 
و جــداره دیوار هــای آن در برابر آتش مقاوم باشــند، 

نصب شود.
سیستم های کنترلی از جمله ODS و سنسورهای 
خاص، برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان 
از خطرات احتمالی بر روی بخاری ها تعبیه شده است. 

لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا« خودداری شود.

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
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فرم تقاضا
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

صورتجلسه  اســتناد  به 

عادی  عمومــی  مجمع 

سالیانه مورخ 1397/4/30 

اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 

شد: - ســیدمحی الدین 

ســراج به شــماره ملی 

1287651399 به سمت 

بازرس اصلی و غالمرضا 

حاتمی مجومرد به شماره 

به  ملی 5519570418 

علی البدل  بازرس  سمت 

برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشــر آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. - ترازنامه 

و حســاب ســود و زیان 

شــرکت منتهی به سال 

1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها
و موسسات غیرتجاری 
شهرستان های استان 
تهران

آگهی تغییرات 
شرکت نرم افزار 

و سخت افزار 
ایران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 6۴۲ 

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۱6۹۷۲۳

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/28 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود نجفی اصل به 

شماره ملی 0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

آقای حسین نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 

به سمت نایب رئیس و آقای قاسم نجفی اصل به شماره 

ملی 0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت 

حمیدرضا علیرضایی به شماره ملی 0068855915 به 

سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران( انتخاب شدند. - 

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات 

و قراردادها و عقود اســالمی با امضــای هر یک اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه اوراق 

عــادی و مکاتبات اداری با امضــاء مدیرعامل یا هر یک 

از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۵۹۹

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 

تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی اصل به شماره ملی 

0033843465 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین 

نجفی اصل به شــماره ملی 0042485266 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره آقای قاسم نجفی اصل به شماره ملی 

0042994357 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید 

جعفر حسینی به شماره ملی 3992062651 به سمت 

مدیرعامل )خارج از سهامداران( امضاء کلیه اوراق و اسناد 

تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 

اسالمی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با  امضاء مدیرعامل 

یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرش ساوین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸6۳۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۱۵۳ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد نسبت به خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز( از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید در صورت دریافت اســناد مناقصه به صورت غیرحضوری از طریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir اقدام نمایند. 
و در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری با پرداخت مبلغ 300/000 ریال )سیصدهزار ریال( از طریق دستگاه کارت خوان )POS( مستقر در اداره 

درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به آدرس زیر مراجعه فرمایند.
آدرس تهران - فرودگاه بین المللی مهرآباد - بلوار معراج - ساختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 

- اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات - اداره قراردادها. تلفن 61022486

مهلت خرید و دریافت اسناد تا پایان ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 97/10/30 می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/11/15 می باشد. 

موضوع فراخوان مناقصه عمومیشماره فراخوان عمومیردیف

1T-ACS-100-97-10-25 خرید  1500ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز(شماره

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
T-ACS-۱۰۰-۹۷-۱۰-۲۵ به شماره

موضوع؛ خرید ۱۵۰۰ ست صندلی فرودگاهی )سه نفره با میز(

اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(

م الف 3731


