
اجتماعی 3

 قبادی دانا در سازمان بهزیستی معارفه شد

وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور طی آیینی معارفه و 
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سابق تودیع شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید قبادی دانا متولد 1356 دارای بورد فوق تخصصی 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران 
است که هفته گذشته با حکم وزیر رفاه به سمت ریاست سازمان بهزیستی منصوب 

شد.
شریعمتداری در حکم او نوشت: نظر به شایستگی های علمی، تخصص و مراتب 
تعهد و تدین جناب عالی و در جهت تحقق بخشی به برنامه های دولت تدبیر و امید، 
مبنی بر استفاده از جوانان شایسته در مسئولیت های نظام جمهوری اسالمی ایران، 
به موجب این حکم شما را به عنوان » معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور« 
منصوب می کنم. از جمله سوابق اجتماعی، فرهنگی قبادی دانا می توان به ریاست 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور، عضویت شورای اجتماعی کشور، معاون 
فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی امام 
و انقالب اسالمی، مشاور ریاست جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، عضو 
شورای مشورتی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، عضو کارگروه تدوین 
نقشه راه و نحوه اجرایی سازی ماموریت فرهنگی، رئیس هیات مدیره شرکت شهر 
سالم شهرداری تهران، عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و عضویت در شورای 

حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان نام برد.
پیروز حناچی، شهردار تهران؛ محمد شریعتمداری، وزیر رفاه؛ سلمان خدادادی، 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، سید ضیاء هاشمی مدیرعامل 
ایرنا، برخی اعضای شورای شهر تهران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
اساتید دانشگاه و مهمانانی از نیروی انتظامی در این آیین حضور داشتند. علی کرد، 
رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت در این آیین گفت: خدمات ارائه شده از 
سوی بهزیستی در مناطق بحران زده و دچار خشکسالی قابل توصیف نیست. وی، 
شناسایی معلوالن در مناطق محروم و تعریف پرستار برای مبتالیان ضایعه نخاعی را 
از جمله اقدامات بهزیستی در دوران تصدی انوشیروان محسنی بندپی بر بهزیستی 
عنوان کرد. در این مراسم تشکل های مردمی و نمایندگان پرسنل بهزیستی با اهدای 
لوح و هدایایی از محسنی بندپی تقدیر کردند. محمد شریعتمداری در این آیین 
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور را مکلف به شفافیت در فعالیت 
ها کرد. قبادی دانا در این مراسم بر استفاده از تجربیات گذشته تاکید کرد و گفت: 
فرصت آزمون و خطا نداریم. کثرت جمعیت در سالن سازمان بهزیستی کشور به 
حدی بود که تعداد زیادی برنامه سه ساعته معارفه را به صورت سرپا سپری کردند. 
حضور مختلف مسئوالن از جمله دانشگاهیان تا مسئوالن پلیس در این آیین جالب 

توجه بود.

ورود شورای شهر به تخریب عمدی بنای قاجاری "فرد شیشه"

 احتمال تبانی مالک با شهرداری
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از ورود شورای شهر به 
تخریب "بنگاه فرد شیشه" )یزدگرد( از آثارهای تاریخی دوره قاجار، خبر 

داد.
حسن خلیل آبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تخریب بنگاه فرد شیشه، افزود: 
این مجموعه یک اثر میراثی است که بنای آن متعلق به اواخر دوره قاجار می باشد و 
این بنا در نزدیکی میدان شوش قرار دارد.  وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد بودیم که 
در شب یلدا و نیمه شب مالک، قسمت هایی از "سردر" این خانه که جنبه میراثی 
داشته است را تخریب کرده است، گفت: برخی شواهد نشان می دهد که کارمند 
یکی از نواحی های شهرداری منطقه با مالک تبانی کرده و مالک با کمک او  توانسته 
است این خانه را تخریب کند. خلیل آبادی با بیان اینکه بررسی ها برای یافتن زوایای 
مختلف این اتفاق ادامه دارد، ادامه داد: قطعا اگر تبانی کارمند شهرداری با مالک در 

تخریب این بنا مشخص شود با وی به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه این موضوع در جلسه شورای شهر تهران مطرح خواهد شد و 
شورا به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: از شهرداری منطقه خواسته شده تا با 
این تخلف در اسرع وقت رسیدگی شود. خلیل آبادی افزود: این ملک ثبت اضطراری  
سازمان میراث فرهنگی بود که متاسفانه شنیده ها  از کسبه اطراف ملک حاکی از 

آن است که مالک قصد دارد با تخریب این ملک تاریخی در این محل پاساژ بسازد.
به گزارش ایسنا، "بنگاه فرد شیشه یا یزدگرد" که ثبت اضطراری میراث  فرهنگی 

شده بود، نیمه شب اول دی ماه تخریب شد.

استاندار تهران خبر داد

افزایش 62 درصدی بودجه 98 بهزیستی
استاندار تهران و رئیس سابق سازمان بهزیستی با بیان اینکه بودجه سال 
98 بهزیستی در الیحه بودجه دولت نسبت به سال جاری ۶۲ درصد رشد 
داشته است، گفت: ۶۲ درصد از پرسنل و ۴۲ درصد از مدیران این سازمان 
زن هستند که توفیق این سازمان در عرصه های گوناگون مدیون آنهاست.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تودیع و معارفه رئیس 
سازمان بهزیستی افزود: تغییر نگاه و نگرش نسبت به معتادان متجاهر از مجرم به 
عنوان کسی که دچار آسیب شده است، اجرای دادگاه درمان مدار، ثبت الکترونیکی 
طالق و افزایش مستمری مددجویان از 53 هزار تومان به 1۴۰ هزار تومان برای یک 
نفر در سال ۹6 با کمک و همکاری مجلس و سایر دستگاه ها بوده است. وی با بیان 
اینکه تولیت سالمت اجتماعی به سازمان بهزیستی واگذار شده است، توضیح داد: 
سازمان بهزیستی تخصصی ترین سازمان فعال در حوزه آسیب های اجتماعی و دانش 

محور است. ۲۲ هزار نیروی آماده به کار در این سازمان مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلوالن نیز گفت: سازمان بهزیستی بعد از 
15 سال در اجالس نیویورک در این زمینه حاضر شد و اگر توفیقی بوده باشد برای 

۲۲ هزار پرسنل سازمان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه در همه سفرهای استانی ابتدا به سراغ پرسنل این سازمان ها 
رفتم تا  اعتماد سازی کنم توضیح داد: حدود چهار ماه تمام با تیم سازمان بهزیستی 
سیستان و بلوچستان سفر کردم به همین دلیل از همسرم تشکر ویژه می کنم چرا 
که در طی این سفرها به من گفت اگر برای این هدف از یک هفته تا یک ماه از خانه 
بیرون باشی هم مشکلی نیست.  تشکر بعدی هم از آقای ربیعی است که زمانی که 
من را به این سمت منصوب کردند در سفر به کره جنوبی بودم و به من گفته شد که 
حکم ریاست سازمان بهزیستی برای من زده شده است.   وی با بیان اینکه در سال 
۹6، ٢٧ اداره کل سازمان بهزیستی در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر را کسب 

کردند توضیح داد: کسب این مقام مدیون همه کارمندان سازمان بهزیستی است.

اخبار
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ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی برکت ایرانشهر آغاز شد
عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 5۴۰ تخت خوابی برکت ایرانشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( آغاز شد. به گزارش ایسنا،  با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  سعید جعفری مدیرعامل 

بنیاد برکت، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، ائمه  جمعه و جمعی از مسئوالن استانی و محلی، عملیات اجرایی احداث بیمارستان 5۴۰ تخت خوابی برکت ایرانشهر آغاز شد. 

مروری بر وضعیت آموزش و پرورش در الیحه بودجه سال آینده

سهم تجهیزات گرمایشی مدارس و حقوق فرهنگیان در بودجه 98 چقدر است؟
بودجه آموزش و پرورش در سال آتی به بیش از ۴5 هزار 
میلیارد تومان می رسد؛ اما با توجه به این که بیش از 9۴ 
درصد این اعتبارات صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی 
نظیر  اقداماتی  انجام  برای  باقی مانده  آیا درصد  می شود، 
نوسازی، تجهیز و افزایش خدمات آموزشی و سرانه مدارس 
و ده ها برنامه دیگر برای استقرار سند تحول بنیادین و اداره 

خانواده بزرگ آموزش و پرورش کفایت می کند؟
به گزارش ایسنا، الیحه بودجه سال ۹۸ روز سه شنبه،  چهارم 
دی ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. 
بودجه ساالنه دولت از دو بخش کلی »بودجه عمومی« و بودجه  
»شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« 
تشکیل می شود. الیحه ای که دولت به مجلس برد با سقف 1۷۰3 
هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با 1۲۲3 هزار 
میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸1 هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ 

درصد رشد دارد.
از 1۷۰3 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه کل، ۴۷۸ هزار 
میلیارد تومان برای بودجه عمومی است که در مقایسه با رقم آن 
در بودجه سال جاری حدود 35 هزار میلیارد تومان معادل هشت 
درصد افزایش دارد. این در حالی است که بودجه عمومی دولت 
متشکل از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است 
که با رشد ۷.۹ درصدی از ۴۴3 هزار میلیارد به ۴۷۸ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
رشد بیش از ۲۶ درصدی بودجه آموزش و پرورش

در این میان بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش وپرورش 
۴5 هزار و  ۸31 میلیارد و 333 میلیون تومان است. در همین 
راستا وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در الیحه ارسالی دولت 
به مجلس، بودجه ۹۸ ما نسبت به بودجه مصوب سال جاری 
حدود ۲6 درصد رشد دارد، می گوید: البته اعتبارات تملک دارایی 
و اعتبارات عمرانی به دلیل سختی هایی که پیش بینی می شود 
بودجه سال آینده داشته باشد، اندکی با انقباض و سختگیرانه بسته 
شده است. البته بودجه ما در مجموع نسبت به دستگاه های دیگر 

وضعیت بهتری دارد.
بیشترین بودجه در دستگاه های دولتی، متعلق به آموزش 

و پرورش
طبق جداول الیحه بودجه، بیشترین بودجه پیشنهادی دولت در 
سال ۹۸ در بین وزارتخانه ها به وزارت آموزش و پرورش اختصاص 

یافته است.
جزئیات بودجه آموزش و پرورش نیز به این شرح است: بودجه 
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش شش میلیارد و 31۰ 
میلیون، آموزش وپرورش استان ها ۴۲ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۸۹ 
میلیون، سرانه دانش آموزی 3۴۹ میلیارد و 315 میلیون تومان، 
طرح جامع حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم 53۰ 
آموزش های  توسعه مشارکت در  و  برون سپاری  تومان،  میلیارد 
کاردانش ۸1 میلیارد و 15۸میلیون تومان، فعالیت های پرورشی و 
امور تربیتی ۲۲۲ میلیارد و 55۰ میلیون تومان، کمک به صندوق 
ذخیره فرهنگیان 63 میلیارد تومان، فعالیت های تربیت بدنی و 
ارتقای سالمت 3۸۴ میلیارد و 1۹۰ میلیون تومان، توسعه کمی 
و کیفی آموزش پیش دبستانی ۷3 میلیارد و ۷۷5 میلیون تومان، 
کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت 
آموزشی ۲۹3 میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان و اداره مدارس خارج 
از کشور ۲۰۷ میلیارد و 556 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسته 

شده است.
کمتر  مناطق  در  آموزشی  خدمات  خرید  بودجه  همچنین 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  تومان،  میلیارد   363 برخوردار 
آموزشی 1۴1 میلیارد و 51 میلیون تومان، پژوهشگاه مطالعات 
سازمان  تومان،  میلیون  و 3۲6  میلیارد  پرورش 1۰  و  آموزش 
مدارس غیردولتی ۹6 میلیارد و 5۰۸ میلیون تومان، کمک به 
صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی 3۰ میلیارد تومان، 
دانشگاه شهید رجایی ۸6 میلیارد و ۷3۰ میلیون تومان، دانشگاه 
فرهنگیان 61۹ میلیارد و 36۷ میلیون  تومان، سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور هزار و ۹۷3 میلیارد و ۹۴6 میلیون 
تومان، سازمان آموزش  و پرورش استثنایی 151 میلیارد و ۸۷۹ 
میلیون تومان و سازمان نهضت سوادآموزی 3۷۷ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان است.

شهرام جمالی، معلم و کارشناس آموزش و پرورش درباره روند 
رشد بودجه ای آموزش و پرورش در سال آتی و تفاوت های قابل 
توجهی که نسبت به بودجه سال ۹۷ دارد، به ایسنا می گوید:  بر 
اساس ارقام منتشر شده در جدول شماره ۷ الیحه بودجه ۹۸ 
فصل آموزش و پرورش، آن چیزی که اعتبارات هزینه ای آموزش 
و پرورش را تشکیل می دهد حدود ۴6 هزار میلیارد تومان است 
که نسبت به بودجه مصوب در الیحه سال ۹۷، که حدود 36 هزار 

میلیارد تومان بود، رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
وی می افزاید: در بخش اعتبارات هزینه ای عمده ترین بخش 
مروط به اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استان هاست. اعتبار 
مصوب ردیف ادارات کل آموزش و پرورش استان ها در سال جاری 
331۰۰ میلیارد تومان بوده که در الیحه ۹۸ به ۴۲5۰۰ میلیارد 
تومان افزایش یافته است. به این ترتیب بودجه استانی هم در الیحه 
بودجه ۹۸ نسبت به سال جاری حدود ۲۸ درصد رشد داشته 
است که البته بنا بر اظهارات مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، 

۹۴ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود.
کسری بودجه همیشگی در آموزش و پرورش

جمالی با بیان اینکه اما در بخش اعتبارات اجرایی وزارتخانه، 
در ردیف های مختلف، تفاوت های محسوسی به چشم می آید، 
می گوید: هر چند بیشتر ردیف ها از افزایش نسبی در مقایسه 
با بودجه سال قبل برخوردار بوده اند، ولی برخی ردیف ها مانند 
آموزش پیش دبستانی علی رغم بودجه بسیار ناچیز، هیچ افزایشی 
نداشتند و برخی هم مثل ردیف مربوط به یارانه شیر مدارس، بدون 
هیچگونه افزایشی، از جدول ۷ به جدول شماره ۹ با عنوان برآورد 

ردیف های متفرقه، منتقل شده اند.
وی در پاسخ به اینکه »با توجه به اینکه به نظر می رسد بودجه 
سال آینده دستگاه ها با توجه به مسائل اقتصادی کشور انقباضی 
بسته شده، آیا بودجه آموزش و پرورش را در تنگنا قرار می دهد 
یا رشد آن کافی و مناسب است؟« اظهار می کند: برای تحلیل 
اینکه بدانیم این میزان رشد کافی و مناسب است یا خیر، باید 
به داده های دقیقی دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم برآوردی از 
هزینه های واقعی انجام دهیم. اما چون بودجه آموزش و پرورش 
بر اساس عملکرد، بسته نمی شود، تحلیل ها ناقص می شود. بویژه 
اینکه معموال هر ساله عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیش از 
1۰۰ درصد میزان مصوب است، و این وزارتخانه با کسری بودجه 

همیشگی مواجه است.
اما بر اساس  ادامه می دهد:  این کارشناس آموزش و پرورش 
بودجه پیشنهادی، پاسخ به این پرسش را می توان از چند جهت 
بررسی کرد، نخست آنکه از نظر منزلت و معیشت، تحول خاصی 
در زندگی فرهنگیان رخ نخواهد داد، زیرا میزان افزایش حقوق 
برای کارکنان همچنان تابع مکانسیم معیوبی است که به اصطالح 
نظام هماهنگ پرداخت خوانده می شود و این افزایش بر اساس 
الیحه بودجه ۹۸ برای تمامی کارکنان دولت به صورت یکسان 
و معادل ۲۰ درصد خواهد بود. وضعیت نظام رتبه بندی هم در 

الیحه بودجه ۹۸ مشخص نیست و فقط در بخش مصارف پیش 
بینی شده افزایش سقف بودجه ۹۸، معادل ۲ هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.
جمالی با بیان اینکه در مجموع با توجه به پایین بودن میانگین 
دریافتی فرهنگیان و عدم برخورداری از تسهیالت رفاهی، همچنین 
افزایش شدید نرخ تورم در سال جاری، این  با در نظر گرفتن 
افزایش ۲۰ درصدی، تاثیر محسوسی بر دریافتی فرهنگیان و حتی 
جبران کاهش قدرت خرید آنها نخواهد داشت، عنوان می کند: 
اما در بخش فعالیت های حمایتی و اصلی آموزش و پرورش از 
جمله سرانه دانش آموزان، تغذیه دانش آموزان مدارس شبانه روزی، 
دانش آموزان روستایی و ارتقای کیفیت در این حوزه هر چند رقم 
مصوب الیحه سال ۹۸ در مقایسه با سال جاری افزایش نسبی را 
نشان می دهد، ولی با توجه به عملکرد مالی این حوزه قطعا اعتبارات 

مصوب کافی نخواهند بود.
وی می افزاید: مشکل دیگر به عدم تخصیص به موقع و کامل 
بودجه مربوط است. متاسفانه به علت جایگاه پایین آموزش و 
پرورش در نظام اولویت گذاری های ملی هیچگاه تخصیص بودجه 
در فعالیت های کیفیت بخشی به موقع و 1۰۰ درصدی نبوده است.

این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به طور کلی 
برای فهم درست بودجه و کافی یا ناکافی بودن آن به داده های 
دقیق و معتبری نیاز داریم که بتوان آنها را مبنای تحلیل وضعیت 
بودجه قرار داد، می گوید: اما متاسفانه دسترسی به این داده ها به 
طور عمومی امکان پذیر نیست. برای مثال در بخش سرانه مدارس 
همیشه بخشی از هزینه ها  بر اساس بهای تمام شده در ردیفی 
به نام کمک به تامین سرانه دانش آموزی اختصاص داده می شود. 
اما از یک سو این هزینه ها چندان واقعی نیست و از سوی دیگر، 
پیش بینی تامین نیمی از هزینه های مدارس از محل دیگری به 
نام مشارکت های مردمی صورت گرفته است که عملکرد آن هم 

چندان دقیق نیست.
جمالی همچنین به پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش 
و پرورش اشاره و اظهار می کند: پاداش پایان خدمت رقم قابل 
توجهی است، با این حال هیچ گاه اعتبار مورد نیاز برای پرداخت 
پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش به صورت ردیفی مستقل 

و جداگانه در لوایح بودجه ساالنه دولت در نظر گرفته نمی شود.
وی ادامه می دهد: اخیرا وزیر آموزش و پرورش درباره بازنشستگان 
سال ۹۸ گفته است که »برآورد ما حدود ۴5۰۰ میلیارد تومان 
برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۷ است.« در الیحه 
بودجه سال ۹۸ نیز در جدول شماره ۹ و در بخش بندهای متفرقه، 
اعتباری معادل 3۴۰۰ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت کل 
بازنشستگان دولت گنجانده شده است. نکته قابل تامل، درج قید 
"با اولویت بازنشستگان آموزش و پرورش" در عنوان ردیف مورد 
نظر است. یعنی دولت اگر بخواهد فقط پاداش بازنشستگان آموزش 
و پرورش را پرداخت کند، بر اساس برآوردهای وزارت آموزش و 
پرورش، 11۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. به عبارت دیگر در 

بهترین حالت و به شرط تامین مالی 1۰۰ درصدِی ردیف مورد 
نظر، پرداخت پاداش یک چهارم بازنشستگان آموزش و پرورش 
و کل بازنشستگان وزارتخانه های دیگر باید از محل دیگری تامین 

اعتبار شود.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه محل تامین اعتبار 
دولتی،  از محل یک درصد هزینه های شرکت های  بودجه  این 
بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید پیش بینی شود، 
می گوید: این منبع متاسفانه و بنا به دالیل زیادی، تاکنون منبع 
پایدار و مطمئنی نبوده است و بر اساس اظهارات مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش، عملکرد مالی آن مبلغی بسیار کمتر از حد انتظار 
بوده است که این مسئله هم به نوبه خود مشکل دولت در پرداخت 

پاداش پایان خدمت بازنشستگان را دو چندان می کند.
میزان انتقال کسری بودجه امسال به سال آینده

وی درباره میزان کسری بودجه وزارتخانه که به سال بعد منتقل 
می شود نیز می گوید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت 
خزانه و از طرف دیگر اتکای بودجه آموزش و پرورش به منابع 
ناپایدار، نمی توان پیش بینی دقیقی از کسری بودجه آموزش و 
پرورش در سال جاری داشت. هر چند برخی مسئوالن وزارتخانه 
و نمایندگان مجلس هم ارقامی بین هشت تا 1۰ هزار میلیارد 
از مبنای آن اطالعی ندارم. در  البته  تومان را ذکر کردند که 
مجموع به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود نمی توان به 
تامین مالی برخی ردیف های حمایتی و غیرپرسنلی مانند شیر 
یا سرانه مدارس امید بست. اما بخشی از آنچه معوقات پرسنلی 
درصدِی  محل 1۰  از  سال  پایان  در  معموال  می شود  نامیده 
جابجایی بودجه، تسویه می شود و بخشی هم به روال هر سال به 

سال بعد منتقل می شود.
جمالی ادامه می دهد: مسئله دیگر این است که آموزش و پرورش 
عالوه بر کسری بودجه همیشگی خود، با حجم بزرگی از بدهی و 
دیون معوق بلند مدت نیز مواجه است که از سال های قبل انباشت 
شده و بنابر برخی اظهارات غیررسمی به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد، ولی برنامه آموزش و پرورش و دولت برای پرداخت این 

دیون مشخص نیست.
ایمن سازی مدارس فرسوه موضوعی نیست که بر سر آن 

البی گری و چانه زنی شود
وی درباره  بودجه عمرانی و نوسازی مدارس کشور در سال آینده 
نیز می گوید: بودجه طرح های عمرانی کشور در الیحه بودجه ۹۸ 
رشد حدود پنج درصدی داشته است و از حدود 6۲ هزار میلیارد 
تومان در سال جاری به 65 هزار میلیارد تومان برای سال آینده 
افزایش یافته است. بودجه سازمان نوسازی مدارس هم در الیحه 
۹۸ رشد قابل توجهی داشته و به حدود 1۹۷۴ میلیارد تومان 
رسیده است. اما این بودجه بر اساس آمار و ارقام اعالم شده از 
میزان کمبودها که مهم ترین بخش آن تعداد مدارس فرسوده و 

ناایمن است، قطعا کفایت نمی کند.
این کارشناس آموزش و پرورش می افزاید: این مقدار بودجه، 
برای فعالیت هایی از قبیل تامین، توسعه، مقاوم سازی، تعمیر یا 
تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان ها و ماشین ها در نظر گرفته 
شده است، اما وقتی وزیر آموزش و پرورش اخیرا بودجه مورد نیاز 
برای فقط ایمن سازی مدارس را  3۰۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده 
است، یعنی این بودجه در بهترین حالت و به فرض جذب 1۰۰ 
درصدی اعتبارات در بخش مقاوم سازی، کفاف ایمن سازی دو 
سوم مدارس کشور را هم نخواهد داد و این در حالی است که 
فقط حدود 1۰۷ میلیارد تومان از این بودجه برای تامین یا تعمیر 
سیستم های گرمایش و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی مدارس و هنرستان ها در اختیار سازمان نوسازی و توسعه 

و تجهیز مدارس کشور قرار می گیرد.
جمالی با بیان اینکه سهم بودجه عمرانی آموزش و پرورش از کل 
بودجه عمرانی کشور بسیار ناچیز است، تاکید می کند: در تخصیص 
اعتبارات عمرانی از محل منابع ملی باید این نکته مد نظر قرار گیرد 
که ضرورت ایمن سازی، مقاوم سازی و تخلیه مدارس فرسوده 
موضوعی  نیست که بر سر اهمیت و اولویت آن صرفا در فصل 
بودجه آموزش و پرورش البی گری و چانه زنی شود، بلکه اینجا 
موضوع اصلی، حفظ و تأمین امنیت جان دانش آموزان است و با 
توجه به فوریت آن باید به هر نحو ممکن حداقل اعتبارات مورد نیاز 
برای کاهش خطرات جبران ناپذیر احتمالی و البته در حداقل زمان 

ممکن به این موضوع اختصاص یابد.

»کودک همسری«؛ طرحی که نه »رای« آورد و نه »رد« شد!

توسط  ازدواج"  "افزایش حداقل سن  برای  که  طرحی  "کودک همسری" 
فراکسیون زنان تدوین شد، علی رغم اینکه نمایندگان در جلسه علنی 
مهرماه سال جاری با فوریت این طرح )اصالح قانون ماده 1۰۴1 قانون مدنی( 
موافقت کردند، در نهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل جامع و 

کامل نبودن متوقف شد.
به گزارش ایسنا، ماده 1۰۴1 قانون مدنی در سال 1313 به تصویب رسید، طبق 
آن سن ازدواج برای دختر 15 و برای پسر 1۸ سال در نظر گرفته شد و کمتر از این 
سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ازدواج محقق 
می شد، اما در سال 53 این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختر 1۸ سال و پسر ۲۰ 
سال قمری قید شد. قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان پذیر 
باشد. اما این ماده قید کرد کمتر از 1۸ سال تا سن 15 سال ازدواج امکان پذیر است 
و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی شود و همچنین تصریح شد که برای 

زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و نظر دادستان و تصویب دادگاه 
شهرستان الزم است.

در سال 61 این ماده مورد اصالحات قرار گرفت و طبق آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع 
دانسته شد، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح 

اعالم کرد و همین مسئله باعث شد کاهش چشمگیری در سن ازدواج پدید آید.
در سال ۷۰ ماده 1۰۴1 ، ازدواج قبل سن بلوغ را ممنوع اعالم کرد و در سال ۷5 
ضمانت اجرای ماده 1۰۴1 ایجاد شد، مجلس اصالحاتی در آن در نظر گرفت که با 
مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۸1 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در نهایت طبق ماده 1۰۴1 قانون 
مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 
سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه 

صالح ممکن شد.
سرشماری های سال ۹5 مرکز آمار ایران حاکی از وجود 1۰ میلیون و ۹3۰ هزار 
دختر زیر 1۸ سال در ایران است که چهار میلیون و 3۸1 هزار نفر 1۰ تا 1۸ سال سن 
داشتند این در حالیست که طبق همین آمارها 5/۸ درصد این تعداد )3۷3 هزار نفر( 
همسردار، دو صدم درصد )۹۴۲ نفر( بر اثر فوت همسر و 16صدم درصد )حدود ۷ 

هزار نفر( بر اثر طالق بدون همسر هستند.
همین آمارها باعث شد فعاالن حقوق کودک بیش از پیش به ازدواج دختران زیر 1۸ 
سال انتقاد کنند، در این راستا طرحی در قالب "کودک همسری" توسط فراکسیون 
زنان در مجلس شورای اسالمی تدوین شد؛ طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج 
دختران به 16 سال و برای پسران به 1۸ سال افزایش می یابد و ازدواج دختران زیر 13 
سال مطلقا ممنوع می شود. این طرح از سال 13۹5 در دست مطالعه و از آذر 13۹6 
در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت و درنهایت نمایندگان در جلسه علنی مهرماه 

سال ۹۷ مجلس با یک فوریت طرح اصالح ماده 1۰۴1 قانون مدنی موافقت کردند.
گفتنی است "کودک همسری" همواره مخالفانی را هم با خود به همراه داشت 
که از جمله این مخالفت ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس بود؛ با این وجود باید 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی این طرح را بررسی 

می کرد که نظرات و انتقاداتی چون » فوریت نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، 
وجود فرهنگ های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی _ فکری، 
مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسالم، صحت قوانین فعلی و... « از 

سوی برخی اعضای این کمیسیون به طرح وارد شده است.
در همین راستا چندی پیش "پروانه سلحشوری"- نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی حمالت به طرح کودک همسری را بی سابقه خواند و از آماج حمالت 
گسترده به حامیان طرح مذکور خبر داد. "طیبه سیاوشی"-عضو فراکسیون زنان 
مجلس که از دیگر حامیان طرح کودک همسری به شمار می رود »نوشتن طرح 
کودک همسری براساس چشم انداز سند ۲۰3۰« را از جمله انتقادات منتقدان به این 

طرح اعالم کرد.
پس از کش و قوس ها و حرف و حدیث های فراوان در این رابطه درنهایت چند روز 
گذشته این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل جامع و کامل 

نبودن آن رد شد .
طیبه سیاوشی- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به ایسنا گفت که "گزارش رد 
طرح طبق آیین نامه به صحن علنی خواهد آمد و باید دید که در صحن علنی مجلس 
چه اقدامی می توان انجام داد. او معتقد است که ایرادت فقهی و شرعی به طرح کودک 

همسری وارد شده و  مخالفت ها با طرح مذکور بیشتر از سوی "جامعه زنان" بود.
با این وجود ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی درباره این طرح به ایسنا گفت: طرح کودک همسری در کمیسیون رای نیاورد، 
اما رد هم نشد؛ بلکه رییس کمیسیون دستور دادند که کارگروهی به روی این طرح 

فعال شود و به تحقیق، تفحص و مطالعه بپردازد تا طرح بهتری ارائه شود.
والمسملین حسن  ایسنا، در حال حاضر طبق گفته حجت االسالم  به گزارش 
نوروزی- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی »طرح کودک همسری هر چند رد 
شده است اما اعضای کمیسیون به زودی طرح جامع تری را با کسب نظر کارشناسان 
تا آن زمان همچنان  به نظر می رسد  بنابراین  مربوطه تهیه و تدوین می کنند«؛ 
باید شاهد ازدواج دختران در سن کودکی باشیم تا اعضای کمیسیون با اخذ نظر 

کارشناسان طرح جامع تری ارائه دهند.


