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زندان در انتظار فردی که 
کودک را به تکدی گری وادار کند

مدیرکل امــور اجتماعی اســتانداری تهران 
با بیان اینکه آماری از گــردش مالی تکدی گری 
نداریم، توضیحاتی را در خصوص تشــکیل بانک 
اطالعاتی متکدیان در اســتان ها به دستور وزیر 

کشور ارائه کرد. 
به گزارش ایلنا فرزانه مروســتی با بیان اینکه 
براساس قوانین موجود در کشور، کار کودکان زیر 
۱۵ سال ممنوع است، تصریح کرد: اگر تکدی گری 
را کار فرض کنید، براساس قانون کار کودکان زیر 
۱۵ سال ممنوع است. همچنین اگر دستفروشی 
کودکان بر ســر چهارراه ها را تکدی گری بدانیم، 
طبق ماده ۷۱۳ قانون کسی که طفل صغیری را به 
تکدی گری وادار کند به ۳ تا یکسال حبس محکوم 
می شود و قطعا دستگاه قضایی برخوردهای الزم را 
در این زمینه خواهد داشت. استاندار تهران نیز بر 
دســتگاه های اجرایی جهت انجام این آیین نامه 

نظارت خواهد داشت.
    

عقب ماندگی، سهم مدارس و 
دانش آموزان عشایر

ســال تحصیلی جدید دیگری در راه اســت و 
همچنان دانش آموزان عشایر کشور از مسیر توسعه 
عدالت عقب هستند. هنوز هزار مدرسه عشایری 
فاقد سرویس بهداشتی و بازماندگان از تحصیل در 

این گروه زیاد است. 
محمد رضا ســیفی، مدیر کل دفتر توســعه 
عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: در حــال حاضر ۱۸۲ هزار و 
۷۵۸ دانش آموز عشایر داریم و از سال ۹۲ تا سال 
۹۸، هفت درصد شاهد رشــد این دانش آموزان 
بوده ایم. اتفاق دیگری که در ایــن حوزه رخ داده 
است این است که تعداد دختران دانش آموز عشایر 
به ۸۶ هزار و ۳۹ نفر رسیده که رشد ۲۲ درصدی 
نسبت به سال ۹۲ داشته است هر چند همچنان 
امار پسرانمان بیشتر است. مدیر کل دفتر توسعه 
عدالت آموزشی و آموزش عشــایر گفت: ۳۰۲۷ 
بازمانده از تحصیل داریم که ۱۶۵۴ نفر از آنها را در 
این سال ها توانستیم جذب کنیم. برخی از آنها را به 
خاطر شرایط اقلیمی نتوانستیم پیدا کنیم. سیفی 
در ادامه به کمبودهای دیگر این حوزه اشاره کرد و 
گفت: برای هر ۹۱۳ دانش آموز عشایر ما یک مربی 
پرورشی داریم و برای هر ۵۱۰ دانش آموز عشایر 
یک مربی تربیت بدنی و برای هر ۵۳۷۵ دانش آموز 
عشــایر یک مراقب بهداشــت داریم که این آمار 
بسیار نگران کننده است. از سال ۹۲ تا امروز ۲۳۰ 
میلیارد ریال خیرین مدرسه ســاز برای ساخت 
مدارس و سرویس بهداشــتی هزینه کرده اند اما 
در حال حاضر هزار مدرسه عشایری فاقد سرویس 
بهداشــتی اســت و ۸۰۰ چادر نیز در این حوزه 
کمبود داریم. در اساسنامه آمده که سرانه مدارس 

عشایری باید سه برابر مدارس عادی باشد.
    

ماجرای خرید و فروش اینترنتی 
آمبوالنس های اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشــور درباره خرید 
و فروش آمبوالنس و آگهی هایــی که در این باره 
در ســایت های فروش مختلف دیده می شــود، 
گفت: موارد خرید و فــروش آمبوالنس مربوط به 
آمبوالنس های خصوصی اســت. باید توجه کرد 
که آمبوالنس خصوصی جزو اموال کســی است 
که مالک این آمبوالنس است. پیرحسین کولیوند 
به ایســنا گفت: بنابراین از آنجایی که آمبوالنس 
جزو اموالش محسوب می شــود، اجازه خرید و یا 
فروش آن را دارد. کولیوند با بیان اینکه کسی که از 
آمبوالنس استفاده می کند،  باید بتواند مجوزهای 
مربوطه را از سازمان اورژانس کشور اخذ کند،  تاکید 
کرد: کار کردن با آمبوالنس تابع دســتورالعمل و 
ضوابطی است که از سوی سازمان اورژانس کشور 
ابالغ شده است و دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

هم بر این موضوع نظارت می کنند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

شهریور که تمام شــود، درست 
شــش ماه از ســیل خانمان برانداز 
فروردین که زندگــی و روزگار مردم 
سه اســتان کشــور را درهم پیچید، 
می گذرد. بیشــتر خانه ها و مدارس 
تخریب شــدند و حاال بعد از شــش 
ماه همچنان آثار سیل روی زندگی، 
تخته ســیاه ها و کالس هــای درس 
مانده اســت. اما در آســتانه شروع 
ســال تحصیلی جدید، مدارس این 

استان  ها چه وضعیتی دارند؟
بارش هــای سیل آســا از ابتدای 
سال ۹۸ در کشــور موجب سیالبی 
شدن برخی استان ها و ایجاد اختالل 
در زندگی و خســارت های سنگین 
به مردم، به ویــژه در مناطق غرب و 
جنوب غرب کشور شد. نوروز با سیل 
از شمال کشور و استان گلستان آغاز 
شد و بسیاری از استان های مرکزی 
و جنوبــی را درنوردید. خســارات 
مالی سیل در اســتان های گلستان، 
لرستان و خوزســتان بیش از باقی 
نقاط کشــور بود؛ ســیلی که تمام 
زیرساخت های شــهری و روستایی 
را درهــم پیچید؛ چنــان وضعیتی 
پیش آمد که مردم پس از ۶ ماه هنوز 
از مصیبت پیش آمده کمر راســت 

نکرده اند.
پــس از هر حادثه خســارت بار و 
زیــان ده، مدت ها زمان الزم اســت 
تا افراد زندگــی خود را بازســازی 
کرده، با وضعیــت جدید کنار بیایند 
و شــرایط پیش آمده را بپذیرند، اما 
پس از گذشت شش ماه از این فاجعه 
مــدارس مناطق ســیل زده در چه 
وضعیتی هســتند و چــه نیازهایی 

دارند؟
مدارس روستایی خوزستان؛ 

نیازمند تعمیر و بازسازی
نماینده مردم اهواز با اشــاره به 
وضعیت مدارس سیل زده در استان 

خوزســتان گفــت: »دانش آموزان 
در مناطقی که مدارس آماده اســت 
می توانند به تحصیــل بپردازند، اما 
وزارت آموزش و پرورش گفته سعی 
می کنیم بــرای مناطقی که مدارس 
آن هنــوز آماده نشــده کالس های 
درس را در اســتان های همجوار برپا 
کنیم، که امیدوارم با در نظر گرفتن 
سرویس های ایاب و ذهاب این برنامه  

را عملی کنند.« 
علی ســاری در گفت و گو  با ایلنا 
گفت: »در حوزه حمیدیه در حادثه 
ســیل حدود ۱۲ مدرســه تخریبی 
داشــتیم، از این تعداد هفت مدرسه 
در حال تعمیر و نوســازی است. در 
منطقه حمیدیه دو مدرســه ساخت 
جدید هم داریم که یکی در آســتانه 
تحویل است و دیگری هم ۳۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است. منطقه 
باوی نیز هشت مدرسه تعمیری دارد 
که از این تعداد هفت مدرســه آماده 
شده و یک مدرسه مربوط به روستای 
محروم صفاک باقی مانده اســت که 
برای مهرماه آماده نمی شــود. باوی 
دو مدرســه احداثــی نیــز دارد که 
حدود ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته اســت.« این عضو کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس تصریــح کرد: 
»مدارس روستایی حوزه اسماعیلیه 
و بامدژ نیز نیازمند تعمیر و بازسازی 
است. بنده فقط مدارس آسیب دیده 
در ســیل را ذکر کردم، اگر بخواهم 
درباره کمبود مدارس در خوزستان 
بگویم چه در داخل و چه خارج از شهر 
وضعیتی اسفناک دارند. االن در خود 
کالن شــهر اهواز مدارسی در مرکز 
شــهر داریم که آنقدر وضعیت آنها 
اسفناک است که ســازمان نوسازی 
گفته اصال صالح نیســت دانش آموز 
زیر ســقف آن برود اما هنوز که هنوز 
است آموزش و پرورش از آن استفاده 

می کند.«
35 مدرسه در مناطق سیل زده 
خوزستان در حال احداث است

در این میان روز گذشته مدیرکل 

نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خوزســتان گفت: »در جریان سیل 
خوزســتان ۱۱۳ مدرســه دچــار 
آبگرفتگی شــد که ۳۵ مدرسه هم 
اکنون در این مناطق در حال احداث 
اســت. علی قربانی در گفتگو با مهر 
اظهار کرد: برای ۷۸ مدرسه که آسیب 
زیادی به آنها وارد شده بود، تعمیرات 
اساســی انجام شــد که هزینه آن با 
خرید تجهیزات بالــغ بر ۷۰ میلیارد 

تومان برآورد می شود.«
او افزود: »۲۰ مورد از این مدارس 
تا پایان مهر ماه تحویــل و مابقی را 
نیز به تدریج تا آبان و آذر ماه امسال 
تحویل می دهیم.« مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با 
اشاره به اینکه در سیالب خوزستان 
بیشترین آســیب به شهرستان های 
شــوش، اهواز و شــادگان وارد شد، 
یادآور شد: »عالوه بر اینکه مدارس 
مناطــق ســیل زده از اول تخریب و 
احداث شــده و یا مــورد تعمیرات 
اساســی قــرار گرفتند، خیــران با 
پرداخت ۴۰ میلیارد تومان ۴۰ پروژه 
جدید با ۱۶۰ کالس درس در مناطق 
سیل زده به عنوان مدارس جدید اجرا 

می کنند.«
در لرستان 423 فضای 
آموزشی آسیب دیدند 

در این میان ســیل در لرســتان 
به دلیل توفنده بودن و قدرت و شتاب 
آنی و یکباره، موجب بروز خســارات 
فزآینــده ای بــه زیرســاخت های 
استان شــد در صورتی که در سایر 
مناطق ســیل زده کشــور بیشــتر 
شــاهد آبگرفتگی بودیم. در ارتباط 
با وضعیت مدارس این استان، هفته 
گذشته مدیرکل نوســازی مدارس 
لرستان گفت: »در سیل فروردین ماه 
۴۲۳ فضای آموزشــی آسیب دیدند 
که از این تعــداد ۳۱۰ پروژه نیازمند 
تعمیر و ۱۱۳ پــروژه دیگر نیازمند 

تخریب و بازسازی شدند.«
به گزارش روابــط عمومی اداره 
کل نوسازی مدارس استان لرستان، 

محمدرضا حیــدری اعالم کرد: »در 
بحث ســاخت مدارس تخریب شده 
از سیل، با شــروع به کار ۶۲ پروژه و 
اتمام مدارس یک، دو و سه کالسه تا 
پایان مهرماه، مشکل تأمین فضاهای 
آموزشی مناطق سیل زده تا حد بسیار 
زیادی حل خواهد شد، همچنین کار 
ساخت مدارس شش کالسه تا پایان 
سال جاری به اتمام خواهد رسید.« 
حیدری در ادامه افزود: »پروژه های 
نیمه تمام ۱۲ کالسه قلم چی پلدختر 
و شــش کالســه معموالن که بنابر 
قرارداد منعقد شــده بــا پیمانکار 
مربوطه باید در خردادماه سال ۱۳۹۹ 
تحویل می شد با کار مضاعف و تالش 
جهــادی و شــبانه روزی کارکنان 
نوســازی مدارس در مهرماه امسال 

آماده بهره برداری خواهند بود.«

 91 مدرسه هنوز 
تکمیل نشده است

در ایــن میــان گلســتان اولین 
اســتانی بود کــه درگیــر مصائب 
سیل شد. هفته گذشــته مدیرکل 
آموزش و پــرورش گلســتان نیز با 
اشاره به وضعیت مدارس این استان 
گفــت: »از ۲۴ مدرســه ای کــه در 
سیل اخیر تخریب شــد کار ساخت 
۱۷ مدرسه آغاز شــده که تا ابتدای 
مهرماه ۱۱ مدرسه سه کالسه تحویل 
آموزش و پرورش می شود.« احسان 
گوهــری راد به تســنیم گفت: »در 
ابتدای مهرماه مشکلی برای حضور 
دانش آمــوزان بر ســر کالس های 
درس در شهرســتان های سیل زده 
نداریم.« او با یادآوری خسارت سیل 
به ۳۲۶ مدرســه در شهرستان های 
مختلف استان گفت: »۳۰۲ مدرسه 
در شهرســتان های سیل زده به ویژه 
آق قال، گمیشــان، گنبــدکاووس، 
مینودشت و غیره دچار خسارت شده 
بودند که با استفاده از ظرفیت خیران، 
گروه های جهادی، نوسازی مدارس، 
بسیج سازندگی و غیره کار تعمیر این 
واحدهای آموزشــی همچنان ادامه 
دارد. مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
اســتان بیان کرد: تاکنــون تعمیر 
۲۱۱ مدرســه در مناطق سیل زده 
استان به اتمام رســیده و کار تعمیر 
۹۱ مدرسه نیز تا آخر شهریورماه به 
پایان می رســد.« گوهری راد ادامه 
داد: »برخــی مدارس نیــز در قالب 
پروژه هــای ۲۴ کالســه پیش بینی 
شده است که کار ساخت آنها یک سال 
زمان نیاز دارد. امکان اتمام ســاخت 
برخی از مدارس بــزرگ در مناطق 
ســیل زده تا ابتدای مهرماه امسال 
وجود ندارد و برای اینکه مشکلی برای 
تحصیل دانش آموزان نداشته باشیم 
برخی از مدارس این شهرستان ها دو 

شیفت می شوند.« 
اعتباری برای بازسازی مدارس 
سیل زده خراسان شمالی نرسید

اما جدای از گلســتان، لرســتان 
و خوزســتان، میــزان خســارات  
بارندگی ها و ســیل بهار امســال به 
مدارس خراسان شمالی ۸۴ میلیارد 
ریال برآورد شــده که تاکنون هیچ 
رقمی برای بازسازی این مدارس ابالغ 
نشده است. مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس خراســان شمالی 
در گفت وگو با خبرنــگار ایرنا با بیان 
این مطلب گفت: بهار امســال ۱۰۹ 

مدرسه شامل ۸۷ مدرسه روستایی و 
۲۲ مدرسه شهری در شهرستان های 
مختلف استان، از بارش های سیل آسا 
آســیب دید که تاکنــون تعمیرات 
اساســی در این مدارس انجام شده 
و البته برخی از تعمیــرات نیز مانده 

است.«
امین فالح افزود: »آســیب های 
خطرســاز در تمام مدارس خسارت 
دیده، از محــل اعتبــارات داخلی 
آموزش و پرورش تعمیر شده و انجام 
تعمیرات در سایر مدارس در صورت 
تامین اعتبارات از محل منابع بحران، 
محقق می شود.« مدیرکل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس خراسان 
شمالی افزود: »بازســازی شماری 
از مــدارس خســارت دیده از زلزله 
سال ۹۶، به علت مشــکل اعتباری، 
هنوز وارد مرحله عملی نشده است. 
۱۶۵هزار دانش آموز خراسان شمالی 
در بیش از دو هزار باب آموزشــگاه 

تحصیل می کنند.«
 مشکل گرانی مصالح،

نبود کارگر و گرمای هوا
مهــراهلل رخشــانی مهر، رئیس 
ســازمان نوســازی مدارس وزارت 
آموزش و پرورش هم درباره وضعیت 
مدارس در مناطق ســیل زده گفته 
است: »وقتی ســاخت وساز فراگیر 
باشــد، کارگــران کــم می شــوند 
و مصالح هم بســیار کم به  دســت 
می آید. از طرفی گرمــای هوا اجازه 
کار را نمی دهد اما با این حال برخی از 
مدارس مناطق سیل زده همچنان در 

حال ساخت وساز هستند. 
در برخی از روســتاها خانه ها در 
حریم رودخانه ســاخته شــدند که 
باید روســتا جابه جا شود، وزارت راه 
و شهرسازی باید در جاهایی که الزم 
اســت به ما زمین دهد تا ما مدرسه 
بســازیم. فعال برای این روســتاها 

کانکس در نظر گرفته ایم.«
با این حال شــش ماه زمان کمی 
برای ســاختن، بازســازی و تعمیر 
مدارس تخریب شــده استان های 
آسیب دیده نیست. مسئوالن سازمان 
نوسازی مدارس کشور باید پیش از 
آغاز ســال تحصیلی جدید، تمامی 
مــدارس مناطق  ســیل زده را برای 
دانش آموران این مناطق آسیب دیده 
آماده می کردند نــه اینکه تازه خبر 

تاسیس مدارس جدید بدهند!

چند برش از وضعیت مدارس مناطق سیل زده در آستانه مهر

درحال احداث، نیازمند بازسازی و درصد کمی آماده تحویل 

خبر

رئیس دانشــگاه فرهنگیان ضمن اعالم 
اینکــه اول مهر ۲۰ هــزار معلم تــازه نفس 
فارغ التحصیل دانشگاه وارد مدارس می شوند، 
گفت: برای آزمون استخدامی جدید دولت نیز 

سهمیه حدود ۱۸ هزار نفری داریم.
حســین خنیفر در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به برگزاری آزمون جامع تحت عنوان 
آزمون اصلح بــرای مهــارت آموزانی که در 
آزمون استخدامی سال های گذشته پذیرفته 
شده و دوره یک ساله مهارت آموزی معلمی 

را در دانشگاه گذرانده اند اظهار کرد: آزمون 
اصلح در ابتدای شهریور ما برگزار و نتایج قبول 

شدگان قطعی اخیرا اعالم شد.
وی درباره آن دسته از افراد که در آزمون 
قبول نشــده اند گفت: به احتمال زیاد برای 
همه افر اد حکم می خورد و مهر وارد مدارس 
خواهند شــد؛ ولی آزمون اصلح  همانند یک 
دین بر دوششان است و اگر قبول نشده باشند 
باید دوباره در آزمون های بعدی شرکت کنند.
رئیس دانشــگاه فرهنگیان با بیان اینکه 

پیش بینی مــا قبولی ۹۵ درصدی شــرکت 
کنندگان در آزمون است گفت: ممکن است 
همه فارغ التحصیالن دوره های یک ســاله 
آزمون نداده باشــند و غیبت کرده باشند که 
می توانند در دوره بعد شرکت کنند. در واقع 
شرکت در آزمون، اجباری قطعی نبوده است، 
ولی اساس کار ما این اســت که همه باید از 
این آزمون عبور کنند زیــرا دارای مصوبه و 

الزامی است.
خنیفر ضمن اعالم اینکه اول مهر ۲۰ هزار 

معلم تازه نفس فارغ التحصیل دانشگاه وارد 
مدارس می شــوند اظهار کرد: برای آزمون 

استخدامی جدید دولت نیز سهمیه حدود ۱۸ 
هزار نفری داریم.

در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

ورود ۲۰ هزار معلم تازه نفس به مدارس

نماینده مردم اهواز: در 
حوزه حمیدیه در حادثه 

سیل حدود 12 مدرسه 
تخریبی داشتیم، از این 

تعداد هفت مدرسه در حال 
تعمیر و نوسازی است. در 

منطقه حمیدیه دو مدرسه 
ساخت جدید هم داریم 

که یکی در آستانه تحویل 
است و دیگری هم 30 

درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است

رئیس سازمان نوسازی 
مدارس وزارت آموزش و 

پرورش: وقتی ساخت وساز 
فراگیر باشد، کارگران 

کم می شوند و مصالح هم 
بسیار سخت به دست 

می آید. از طرفی گرمای هوا 
هم در تابستان اجازه کار 

نمی دهد، با این حال برخی 
مدارس مناطق سیل زده در 

حال ساخت وساز هستند
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