
اجتماعی 3

حناچی خبر داد

تأمین هزینه خرید ۲۰۰۰ لباس تخصصی آتش نشانان

شهردار تهران از تامین مالی خرید ۲۰۰۰ لباس تخصصی آتشنشانان خبر 
داد.

به  گزارش  ایسنا، پیروز حناچی در حاشیه رونمایی از طرح های پالسکوی نو 
و رونمایی از دستورالعمل ارتقاء ایمنی در کلیه ساختمانها، گفت : دستورالعمل 
ارتقاء ایمنی  ۲۵۷ ساختمان بلند مرتبه یعنی ۱۲ طبقه به باال تهیه شده است و 

دستورالعمل ارتقاء ایمنی به آنها ابالغ می شود.
وی اظهارکرد: امروز یکشنبه  از طرح های ساختمان جدید پالسکو رونمایی شد و 
با این که بنیاد مستضعفان مشاوری برای ساخت پالسکو در نظر گرفته بود، اما اقدام 
خوبی انجام داد و مسابقه طراحی را در دو نوبت برگزار کرد و در این مسابقه یادمان 

شهدای آتشنشان نیز به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
بهبود  را  این که تالش می کنیم فضای معماری شهر  بیان  با  تهران  شهردار 
ببخشیم، در این رابطه گفت : خوشبختانه منابع مالی خرید ۲۰۰۰ لباس تخصصی 

آتشنشانان فراهم شده است.
وی در مورد سرانجام سختی کار آتشنشانان نیز خاطرنشان کرد: میزان سختی 
مبنای محاسبه است و یک بخش این محاسبه ما هستیم و یک بخش دستگاه های 

دیگر همچون سازمان تامین اجتماعی هستند.
حناچی در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد تامین حقوق مالکان در 
بنیاد مستضعفان است و به  به  این بحث مربوط  ساختمان جدید، اظهار کرد: 

شهرداری ارتباطی ندارد.
وی در مورد بازدید اخیرش از کارگاه پالسکو نیز بیان  کرد: انبار فاضالب پالسکو باز 
شده بود و برخی ها عنوان کردند  که ممکن است این مساله با انتشار بوی نامطبوع در 
تهران ارتباط داشته باشد که به محل کارگاه رفتیم که دیدیم ارتباط مستقیمی وجود 
ندارد و در حال  حاضر کارگران در حال پایدارسازی خاک پس از گودبرداری هستند.

شهردار تهران در مورد عدم حضورش در مراسم روز هوای پاک  گفت : به دلیل یک 
مشکل شخصی نتوانستم از دوچرخه استفاده کنم، اما دیروز با موتور برقی ساخت 

داخل در سطح شهر تردد کردم.

توضیحات رئیس پلیس پایتخت درباره فرار ۳ اخاللگر 
بازار کاغذ

رئیس پلیس پایتخت در پی اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر فرار ۳ 
اخاللگر بازار کاغذ، توضیحاتی در این باره ارایه کرد و گفت:  این ۳ نفر پیش 

از تشکیل پرونده و پیگیری از سوی پلیس، فرار کردند.
به گزارش ایسنا، سردار حسین  رحیمی در واکنش به اظهارات اخیر دادستان 
تهران درباره سلطان کاغذ و فرار سه متهم اصلی این پرونده اظهار کرد: در بحث 
کاغذ ما دو پرونده تشکیل دادیم؛ یک گروه کسانی بودند که ارز را برای ورود کاغذ 
گرفتند و ارزها را فروختند در حالی که عمال کاغذی وارد نکردند، دسته دوم؛ کسانی 
بودند که ارز گرفتند و کاغذ وارد کردند اما این کاغذها را احتکار کردند و به قیمت 

دلخواه در بازار آزاد فروختند.
وی افزود: در این رابطه افراد اصلی شناسایی و توسط پلیس دستگیر شدند و 
آخرین فرد مربوط به این پرونده در روزهای  اخیر، طی یک عملیات مراقبت و تعقیب 

در استان فارس دستگیر شد.
 رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اظهاراتی درباره ۳ متهم متواری این پرونده 
گفت: این ۳ نفر پیش از تشکیل پرونده و پیگیری موضوع از سوی پلیس، اقدام 

به فرار کردند.

ضعف خانواده های ایرانی در فرزند پروری
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
خیرین ما کمتر وارد حیطه پیشگیری می شوند گفت: مهارت فرزند پروری 

در خانواده های ایرانی ضعیف است و متولی مشخصی هم ندارد.
به گزارش ایسنا، عارف وهاب زاده در مراسم افتتاحیه طرح پیشگیری از اعتیاد و 
ارتقای مهارت های شناختی رفتاری در مناطق آسیب خیز و با تاکید بر اقشار تحت 
پوشش نهادهای حمایتی مردم نهاد که در سازمان بهزیستی برگزار شد با بیان اینکه 
هیچ موضوعی مهمتر از پیشگیری و مصون سازی نیست گفت: وزیر کشور چند سال 
است که رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را مطرح کرده که یک بعد مهم 

آن استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد است.
وی افزود: مشارکت مردم در حوزه پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است. بودجه 
ستاد در این امر در سال جاری برای پیشگیری محدود و در حد ۳۳ میلیارد تومان 

بوده است.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه خیرین ما 
کمتر وارد حیطه پیشگیری می شوند گفت: مهارت فرزند پروری در خانواده های 

ایرانی ضعیف است و متولی مشخصی هم ندارد.
وهاب زاده افزود: طرح هایی که در قالب تفاهم نامه با دستگاه ها داریم غالبا 
از سوی استان ها به دست ما می رسد و تاکید ما هم استفاده از همین ایده های 

نو است.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه 
اهمیت دارد که محتوای استاندارد به گروه هدف بدهیم گفت: متاسفانه در 
سنوات گذشته اینگونه نبود و استان ها هرکدام به یک نحوی عمل می کردند، 
که  بگذاریم  استان ها  اختیار  در  واحدی  آموزشی  پکیج های  کردیم  اما سعی 

استاندارد باشد.
وی افزود: از طرح های نو و خالقانه در سطح کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر 
استقبال می کنیم و اگر به سرانجام برسد و تصویب شود حتما حمایت مالی انجام 

خواهیم داد.

اخبار
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 پیرترین مرد جهان در 11۳ سالگی در ژاپن درگذشت
ماسازو نوناکا پیرمرد 11۳ ساله اهل ژاپن که اسم او سال گذشته میالدی به عنوان پیرترین مرد جهان در کتاب رکوردهای گینش ثبت شده بود امروز یکشنبه در خانه اش در ژاپن فوت کرد. به گزارش ایرنا از کیودو نیوز، نوناکا ۲5 جوالی سال 19۰5 

همان سالی که انیشتین تئوری نسبیت خود را منتشر کرد در شهر آشورا در شمال ژاپن به دنیا آمد. ژاپن یکی از کشورهای دارای جمعیت با سن باال است بر اساس کتاب رکوردهای گینس، پیش از این نیز مسن ترین فرد ژاپنی با 116 سال و 54 
روز اهل ژاپن بود که سال ۲۰1۳ فوت شد. بر اساس اعالم سازمان بریتانیایی گینس، ماسازو نوناکا قدیمی ترین مرد دنیا بود که در 1۰ آوریل سال ۲۰18 میالدی شناسایی شد.

گود برداری ساختمان جدید پالسکو هنوز تمام نشده است

وعده های پالسکویی دوساله شد
دو سال از فاجعه  آتش سوزی و ریزش ساختمان پالسکو 
و سیاه شدن روزهای کسبه آسیب دیده آن می گذرد اما 
وعده های پالسکویی ها هم دو ساله شد و برخی از آنها 

هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش ایسنا، چند ساعت از صبح پنجشنبه ۳۰ دی ماه سال 
۱۳۹۵ بیشتر طول نکشید تا زبانه های آتش در یکی از مغازه های 
پالسکو، این ساختمان بلند مرتبه تجاری را تبدیل به هیچ کند، 
فاجعه ای که گرچه دل مردم را به سبب از دست رفتن آتش نشانان 
فداکار میهن شکسته اما آواره های این بلندمرتبه تجاری قدیمی 
دو سال است که روی دوش کسبه آسیب دیده و بعضا داغدار 
پالسکو سنگینی می کند و برخی از آنها هنوز منتظر عمل شدن 

این وعده ها هستند.
امروز تمام شود و  تا  از ساخت مجدد پالسکو که قرار بود 
با گذشت دو سال هنوز گودبرداری آن هم به پایان نرسیده 
است که البته نباید از حق گذشت و یکی از دالیل تعلل در 
ساخت این ساختمان اختالف نظر بین مسئوالن شهری و بنیاد 
مستضعفان به عنوان متولیان امر بود و بارها مصوبات تغییر کرد 
اما به نظر می رسد طی ماه های گذشته باالخره مصوب شد تا 
پالسکوی جدید در حد و اندازه های همان ساختمان قدیمی 
۱۵ طبقه مثبت و پنج طبقه منفی ساخته شود که البته مقرر 
شد تا شهرداری تهران چند روزه و پس از ارائه طرح برنده در 
میان مسابقه طراحی پالسکو و تحویل گرفتن نقشه ساختمان، 

مجوز ساخت را صادر کند.
البته برخی دیگر از وعده ها هم همچون ساخت به تاخیر افتاده و 
هنوز اجرایی نشده یا همچون ساختمان در مراحل اولیه قرار دارد. 
یکی از این وعده ها استمهال تسهیالت بانکی بود که این کسبه 
آسیب دیده قبل از فاجعه گرفته بودند. رضا علیزاده - عضو شورای 
ساختمان پالسکو - در این باره به ایسنا گفت که بر اساس مصوبه 
دولت قرار بود این تسهیالت مشمول استمهال دو ساله بانکی شوند 
و در این بازه زمانی قسطی از پالسکویی های آسیب دیده دریافت 
نشود. این مصوبه تنها از سوی برخی بانکها آن هم به صرت ناقص 

اجرایی شد و اکثر بانکها این مصوبه را قبول نکردند.
بیمه ها هم گرچه خسارات پالسکویی ها  افزود: در مورد  وی 
توسط بیمه ارزیابی و نهایتا پرداخت شد اما کسبه پالسکو به 

عنوان مثال مغازه شان را ۲۰۰ میلیون تومان بیمه کرده بودند 
چون همیشه به همین اندازه جنس در مغازه داشتند اما آن روز 
به دلیل نزدیکی به شب عید بیش از ۸۰۰ میلیون تومان جنس 
در واحدهای صنفی شان پر کرده بودند و نمی دانستند این اتفاق 
می افتد. تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی بانکی هم که قرار شد بر 
اساس مصوبه دولتی ۳۰۰ میلیون تومان به کسبه پرداخت شود 
تاکنون پرداخت نشده و بانکها با سخت تر کردن شرایط در این 

زمینه محدودیتهای بسیاری برای ما ایجاد کردند.
این عضو شورای ساختمان پالسکو ادامه داد: به عنوان مثال قرار 
بود این تسهیالت با یک جواز کسب و معرفی نامه از اتاق اصناف 
تهران به کسبه داده شود اما شرایط آنقدر سخت تر شده بود که 
کسی امکان دریافت آن را نداشت . البته به تازگی بانکها در حال 
ارائه تهسیالت به ما هستند که البته سند مالکیت ملکی را دریافت 

می کنند. یکی دیگر از وعده هایی که عملی نشد این بود که مقرر 
شد تا ۸ درصد کارمزد تسهیالت بانکی مزبور را دولت بر عهده 

گیرد و ۱۰ درصد مابقی را پالسکویی ها بپردازند اما اینگونه نشد.
علیزاده اضافه کرد: یکی دیگر از شرایط این تسهیالت، تنفس 
یکساله و بازپرداخت سه ساله است که اقساط آن بسیار سنگین 
از  دیگر  یکی  می رسد.  تومان  میلیون   ۱۲ حدود  به  ماهانه  و 
درخواستهای کسبه پالسکو بابت بخشودگی های مالیاتی ماده ۱۶۵ 
است که با وجود تالش کمیسیون مربوطه هنوز حدود ۷۰ نفر از 
پالسکویی ها مانده اند و مشمول این مصوبه نشده اند و از سوی دیگر 

مشکالت بسیاری برایشان به وجود آمده است.
گرچه پیش از این مجتبی درودیان - رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 
و پیراهن فروشان - در این باره به ایسنا اینگونه توضیح داد که 
هنوز عملیات گودبرداری ساختمان پالسکو تکمیل نشده است و 

چند روز پیش از کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در این 
منطقه حاضر شده و از اجرای این عملیات ساختمانی بازدید کردند 
که با حضور شهردار منطقه و استاندار همراه بود و مسئوالن حاضر 

وعده دادند که پیگیری را همچنان ادامه دهند.
وی افزود: اگرچه در سال نخست فروریختن ساختمان پالسکو 
وعده ها آنطور که باید عملی نشد اما از اوایل امسال که پیگیری 
تهران محول  استاندار  به  مطالبات کسبه آسیب دیده پالسکو 
از مشکالت  و خیلی  بسیاری صورت گرفت  پیگیری های  شد، 
پالسکویی ها حل شد. به عنوان مثال آن هایی که در ابتدا به عنوان 
کسبه آسیب دیده ساختمان پالسکو ثبت نام کردند و داوطلب 
البته  که  کردند  دریافت  را  وام هایشان  اکثرا  شدند،  تسهیالت 
تغییراتی در نوع وام های اختصاص یافته به آن ها و تضامین شان 
اعمال شد و راجع به دارایی و بیمه هایشان بسیاری از پالسکویی ها 

مشکالت شان حل شده است.
بودند  کرده  ثبت نام  که  پالسکویی هایی  داد:  ادامه  درودیان 
اکثرا  بودند  پیگیر  اصناف  اتاق  و  اتحادیه  از طریق  و خودشان 
مشکالت شان حل شد و تسهیالت بانکی را دریافت کردند اما برخی 
شخصا خودشان ورود کرده و ممکن است مشکالتی داشته باشند 

که باید به اتحادیه و اتاق اصناف مراجعه کنند.
ابوالقاسم شیرازی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان  همچنین 
و فروشندگان پوشاک - به ایسنا گفت: عملیات اجرای ساخت 
پالسکو در حال انجام است و بنیاد مستضعفان به این پروژه ورود 
پیدا کرده است اما اگر تاخیری در این زمینه بوجود آمده است 
اعضای شورای پالسکو و بنیاد مستضعفان می توانند دقیق تر درباره 
علت آن صبحت کنند اما مهمتر این است که کار ساخت پالسکو 
آغاز شده است. وی افزود: براساس قانون و مصوبه هیات وزیران، 
کسبه آسیب دیده پالسکو باید از مالیات معاف می شدند و اگر 
تعدادی مشمول این قانون نشده اند به اتاق اصناف تهران مراجعه 

کنند تا به مشکالت شان رسیدگی کنیم.
با گذشت دو سال از حادثه پالسکو، رسیدگی به وضعیت ساخت 
و سازها در هر دو بخش احداث و بهره برداری کماکان به عنوان 
یک عالمت سوال باقی مانده است و طبق آمار ۲۱ هزار ساختمان 
پرخطر در تهران وجود دارد که ۲۴۳ ساختمان وضع نامناسبی 

دارند.

مدیر خانه خورشید خبر داد

کاهش فاصله اعتیاد تا کارتن خوابی به ۵ سال

مدیر خانه خورشید با بیان اینکه باید فرزندان ما در برابر آسیب های اجتماعی 
واکسینه شوند گفت: هنوز مددکار اجتماعی در مدارس نداریم تا کودکان در 
معرض آسیب شناسایی شوند. دیوار آهنین آموزش و پرورش هنوز امکان 

آموزش های پیشگیرانه را در برخی مسائل فراهم نمی کند.
به گزارش ایسنا، لیال ارشد در مراسم افتتاحیه طرح پیشگیری از اعتیاد و ارتقای 
مهارت های شناختی رفتاری در مناطق آسیب خیز و با تاکید بر اقشار تحت پوشش 

نهادهای حمایتی مردم نهاد که در سازمان بهزیستی برگزار شد با بیان اینکه پیشگیری 
سطح اولیه را نداریم گفت: سالهاست که در مناطق حاشیه ای فعالیت می کنیم، هرچند 

همین واژه حاشیه نیز یک انگ و برچسب است.
وی افزود: مهاجرت به مناطق حاشیه ای در این مناطق بیشتر مشاهده می شود. ۱۴ 
سال است که در دروازه غار تهران به زنان آسیب دیده خدمت می کنیم. همیشه مسئله 
این بوده که اینها از حداقل مهارت های زندگی و اجتماعی محروم هستند و آرزویم 

آموزش مهارتی به این اقشار بود.
مدیر خانه خورشید با بیان اینکه در قرن ۲۱ هنوز پیشگیری سطح اول را در مقاطع 
تحصیلی مختلف و سنین مختلف نداریم گفت: در حالی که نیاز به ابزار مقابله و مهارت 
با موارد مختلف اجتماعی وجود دارد. وقتی طالق روبه افزایش است، هنوز مهارت 

همسرداری را آموزش نمی دهیم.
ارشد ادامه داد: متاسفانه کودک آزاری سهمگینی را شاهدیم ولی مهارت های 
فرزندپروری را شاهد نیستیم و جای خالی آن احساس می شود. دیوار آهنین آموزش 
و پرورش هنوز امکان این آموزش ها را فراهم نمی کند. جوانان ما هنوز توانایی ها و 

محدودیت های خود را نمی شناسند.
ی با بیان اینکه بسیاری اوقات اتفاقات جبران ناپذیری در خشونت های خانگی و 
خیابانی رخ می دهد گفت: نحوه برخورد و تعامل به کودکان و نوجوانانمان را آموزش 
نمی دهیم. درگیر اسید پاشی و درگیر انتقال ویروس زگیل تناسلی هستیم. سل 
افزایش یافته است. از سوی مسئولین وزارت بهداشت می شنویم که ویروس ایدز در دو 
سال گذشته در زنان ۱۰ برابر شده. آیا آموزش مراقب از خود به فرزندانمان داده ایم؟.

وی با بیان اینکه چندی پیش اعالم شد که فاصله اعتیاد تا کارتن خوابی که حدود 
۱۵ سال پیش ۱۵ تا ۲۰ سال بود امروز به ۵ سال رسیده است گفت: وقتی به ابزار 

مقابله ای مجهز نیستیم این اتفاقات بیشتر رخ می دهد.
ارشد افزود: کودکان و نوجوانان ما حتی نحوه حضور و استفاده از فضای مجازی را 
نمی دانند. باید فرزندان ما واکسینه شوند. هنوز مددکار اجتماعی در مدارس نداریم تا 
کودکان در معرض آسیب شناسایی شوند. سیستم ارجاع به مراکز مشاوره آموزش و 

پرورش می تواند سیستم را کارآمد و فعالتر کند.
وی با بیان اینکه سال هاست آرزو دارم کاش می توانستیم مشاوره را با پذیرش با 
دفترچه درمان بیمه انجام دهیم گفت: فرد آسیب دیده چطور می تواند ساعتی ۱۵۰ 
هزار تومان پول مشاوره در هر هفته بدهد؟ هرچند دفترچه های ما برای ویزیت درمانی 

و پزشکی هم نمی توانند پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ۱۲ سال پیش به ما گفته می شد درباره الکل صحبت نکنید اما امروز 
مشاهده می کنیم که مصرف آن افزایش یافته است و ۱۰۰ مرکز هزینه های زیادی را 

برای ترک الکل می پذیرند.
مدیر خانه خورشید با اشاره به نقش نهادهای مدنی برای حمایت طلبی از آسیب 
دیدگان اظهار کرد: امیدارم در مرحله بعدی از هنرمندان تئاتر خیابانی بهره گرفته و 
طرح را گسترش داده و عملیاتی تر کنیم. وقتی امکان اجرای برنامه پیشگیری فراهم 
شد استقبال کردم زیرا این تجربه را داشتیم و آموزش های مهارتی کاربردی بسیار 
موثر است. خودآگاهی، کنترل هیجان، تفکر نقاد از جمله مباحثی بود که در خانه 

خورشید دنبال کردیم.

کمبود کالس و فرسوده بودن مدارس از جمله مشکالت 
و  بیکاری  است، خشکسالی،  کشور  آموزشی  نظام  مهم 
مهاجرت برخی استان ها را از این نظر در شرایط وخیم تری 
قرار داده است، اگر مدارس فرسوده که هر لحظه ممکن 
است جان بگیرند را بخواهیم استاندارد کنیم، با روند فعلی 

8۰ سال طول می کشد.
با وجود تاکید مسئوالن بر اهمیت یادگیری و آموزش افراد در 
جامعه، همچنان در مناطق محروم شاهد افرادی هستیم که به 

خاطر شرایط نامناسب از آموزش و یادگیری محروم هستند.
با این وجود سازمان های مردم نهاد عزمشان را جزم کرده اند تا 
محروم ترین نقاط کشور را نیز از آموزش، دانش و آگاهی سیراب 
کنند. در این میان موسسه خیریه جامعه یاوری یکی از موسسات 
مردم نهادی است که ۳۵ سال است، در کنار انجام نیکوکاری 
به مدرسه سازی نیز مشغول هستند. آنها از ابتدای سال تاکنون 
بیش از ۱۰ مدرسه در مناطق محروم به ویژه استان سیستان و 

بلوچستان دایر و راه اندازی کرده اند.
رضا درمان، مدیرعامل موسسه خیریه جامعه یاوری در گفت گو 
با خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید: در روزهای گذشته، دو مدرسه 
با ۴ کالس در روستای قاسم آباد شهرستان بمپور و یک مدرسه با 
۳ کالس در شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان افتتاح 
شد. به گفته درمان استان سیستان و بلوچستان از جهت آموزش 
در شرایط نامناسبی به سر می برد و میزان سرانه آموزشی در این 
استان بسیار کم است. »به چند دلیل مهم سرانه آموزشی در استان 
سیستان و بلوچستان کم است. یکی اینکه این استان بزرگترین 
استان کشور از لحاظ پراکندگی به حساب می آید. دوم، عقب 
ماندگی سنواتی از بابت تعداد مدارس، سوم، جمعیت زیاد در این 
استان و چهارم، به خاطر ۱۸ سال خشکسالی مداوم، جا به جایی 
مردم از روستا به حاشیه شهرها خیلی زیاد شده است و این مسائل 

نیاز مردم به مدارس را تشدید می کند«.
به گفته درمان تعدادی مدرسه از قدیم در این مناطق وجود 
دارد که شرایط مناسب برای تحصیل را ندارند و باید هر چه زودتر 
تخریب شوند. »برای مثال در بمپور دو مدرسه مشاهده کردیم که 
قدمتی ۷۰ ساله داشتند و تخریبی بودند و دیگر به کار آموزش و 

تحصیل نمی خوردند. به همین دلیل آموزش و پرورش برای اینکه 
بچه ها آسیب نبینند، این مدارس را یک ماه پیش تخلیه کرده و 

بچه ها را به مدارس اطراف فرستاد«.
 چرا آموزش و پرورش دست به جیب نمی شود؟

درمان درباره اینکه چرا آموزش و پرورش برای ساخت مدارس 
دست به جیب نمی شود و پا پیش نمی گذارد می گوید: مشکل 
آموزش و پرورش ریشه ای است. شاید یک دلیل آن این است که 
سازمان نوسازی و تجهیز مدارس که متولی ساخت مدارس است 
بودجه ای ندارد. دلیل دیگر ورود مجمع خیرین مدرسه ساز برای 

ساخت و ساز مدارس است.
درمان ادامه می دهد: سوالی که مطرح می شود این است که آیا 
ورود مجمع خیرین مدرسه ساز به موضوع ساخت و ساز مدارس 
یکی از مشکل ها است؟ شاید بتوان گفت که مجمع خیرین مدرسه 
ساز به جای فرهنگ سازی فقط وارد موضوع ساخت و ساز شده و 
مسئولیت اصلی خود را تا حدی به فراموشی سپرده. اما با این حال 
همیشه برای این کار پول خوبی وسط گذاشته است. به هر حال 
شاید به خاطر همه این دالیل فضای مدرسه سازی را آن طور که 

باید نتوانسته ایم به جلو پیش ببریم.
در طول این سال ها یکی از کارهای سازمان های مردم نهادی 
که در مدرسه سازی پیش قدم شده اند، تکمیل پروژه های ملی 
بوده است. منظور از پروژه های ملی، پروژه های نیمه تمامی است 
که در طول سال های گذشته )حدود سالهای ۱۳۸۸ و ۸۹ ( کلنگ 
آن خورده، بخشی از مدارس ساخته شده اما به خاطر نبود بودجه 
در نیمه راه رها شده اند. در این حالت سازمان های مردمی مدرسه 
ساز در بخشی از فعالیت هایشان این مدارس را تکمیل می کنند. 
آن هم در شرایطی که به مرحله تخریبی نرسیده و هنوز قابل 
استفاده باشند. مدیرعامل موسسه خیریه جامعه یاوری در این باره 
می گوید: در همین راستا در شهرستان میناب ۳ مورد از مدارس 

فرسوده را احیا و افتتاح کردیم.
 استانی تشنه به آموزش

اما از تشنه ترین استان ها در حوزه آموزش، استان سیستان و 
بلوچستان است. از هر طرف که به این استان نگاه کنید جای خالی 

آموزش و مدرسه سازی را خالی می بینید.

» استان سیستان بلوچستان یکی از نیازمندترین استان ها به 
فضای آموزشی است. سرانه آموزش در کشور ما ۵ مترمربع به 
ازای هر دانش آموزش است. یعنی یک مدرسه ۱۰۰نفره باید ۵۰۰ 
متر زیربنا داشته باشد اما سند تحول بنیادین آموزش و پروش، 
استاندارد سرانه آموزش را تغییر داده و امروزه این عدد را به ۸ متر 
ارتقاء داده اند. این در حالی است که ما هنوز در بخشی از قسمت 
ها سرانه مراکز آموزشی زیر نیم متر مربع است. برای مثال مدرسه 
ای وجود دارد که ظرفیت کالس های آن ۲۰ دانش آموز است اما 

۵۰ نفر داخل آن برای یادگیری نشسته اند«.
به گفته درمان، با یک حساب سرانگشتی در کشورمان باید 
بگوییم که برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
به حدود ۴۰ میلیون متر مربع نیاز به فضای آموزشی جدید داریم.

استاندارد سازی مدارس 8۰ سال زمان می برد
با توجه به اینکه در خیلی از استان ها ۳۰ درصد مدارس به 
خاطر شرایط نامناسب و قدمت باالیی که دارند تخریبی و فرسوده 
هستند، هنوز به مدرسه سازی در کشور احساس نیاز می شود. 
مدارس  است. چون  الزم  کار  این  در  فوریت  گوید:  می  درمان 
تخریبی می توانند آسیب زا باشند. در حال حاضر بدون در نظر 
گرفتن فضاهای تخریبی و غیر قابل استفاده، در کشور ۴۰ میلیون 
متر مربع نیاز به فضای آموزشی جدید داریم. اگر هزینه ساخت هر 
متر مربع فقط دو میلیون تومان باشد، یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان 

پول نیاز داریم تا این فضا را بسازیم.
در این میان با توجه به پولی که خیرین برای مدرسه سازی وسط 
گذاشته اند )یعنی چیزی حدود هزار میلیارد تومان( و همچنین اگر 
بودجه های سازمان نوسازی مدارس همانند سالهای گذشته نزدیک 
به صفر باشد، ۸۰ سال زمان می برد تا فضاهای آموزشی جدید 
را بسازیم. به شرط اینکه مدارسی که االن در حال کار هستند 
فرسوده و جزو مدارس تخریبی نشوند و مدارسی که االن تخریبی 
هستند قول بدهند که تا ۸۰ سال دیگر خراب نشوند. »به همین 
دلیل مثل قبل نقش خیرین در این موضوع باید حفظ شود و 

مدرسه سازی را با مشارکت خود رشد و توسعه بدهند«.
به گفته مدیرعامل خیریه جامعه یاوری و با توجه به آمار منتشر 
شده از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، در میان 

منطقه های نیازمند به فضای آموزشی استان البرز مقام اول و پس 
از آن استان سیستان و بلوچستان مقام دوم را در کشور دارد. البرز 
به خاطر تراکم جمعیت شاید و استان سیستان و بلوچستان به 
به ویژه پراکندگی جمعیت، دور بودن مسافت،  دالیل مختلف 

جمعیت زیاد و ...
 ۲۰۰ مدرسه یک نفره

مشکل دیگری که به چشم می آید به مسائل فرهنگی برمی 
گردد. خیلی از اوقات به خاطر دور بودن مسافت مدرسه یا حضور 
معلم مرد در کالس ها، خانواده ها اجازه تحصیل به دخترانشان را 
نمی دهند. در این میان یا فرایند آموزش متوقف می شود و فرد 
در مقطعی با تغییر شرایط ترک تحصیل می کند یا هیچ وقت به 
مدرسه نمی رود. »معموال این بخش را سازمان آموزش و پرورش 
باید حل کند. با این حال ما با این سازمان در تعامل هستیم و پس 
از افتتاح هر مدرسه ای آن را به متولیان دولتی تحویل می دهیم 
تا از جهت معلم و برگزاری کالس های درس و نیاز منطقه تصمیم 
بگیرند. جالب است بدانید ما مدارسی را داریم که » فقط با حضور 
یک دانش آموز برگزار می شود و طبق آمارها ما در کشور بالغ بر 

۲۰۰ مدرسه داریم که یک دانش آموز دارد«.
در حال حاضر دولت به دنبال آن است که طی پروژه ای به نام 
» انسداد مبادی بی سوادی« بچه های ۶ تا ۱۱ سال را که در 
سن »الزم التعلیم« هستند و به هر دلیل نتوانسته اند در مدرسه 
حضور پیدا کنند، وارد جریان تحصیل کند. در این میان ساخت 
و ساز مدارس یکی از موضوعاتی است که به تسهیل این موضوع 

کمک می کند.
»آمار منتشر شده توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، نشان می دهد که ۷درصد از کودکان بازمانده 
از تحصیل فقط به دلیل دوری از مدرسه ترک تحصیل می کنند. 
البته تقریباً ۲۰ درصد از این کودکان نیز به دلیل معلولیت و فقدان 
مناسب سازی محیط مدرسه برای کودکان معلول مجبور به ترک 
تحصیلی می شوند. در این بخش نیز خیرین مدرسه ساز می توانند 
با مناسب سازی مدارس موجود یا تدارک اقدامات الزم در مدارسی 
که می سازند، فرصت حضور در مدرسه را برای همه کودکان فراهم 

کنند. به ویژه کودکان معلول.

 چرا آموزش و پرورش دست به جیب نمی شود؟

80 سال دیگر با مدارس فرسوده


