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خطیب زاده خبر داد؛
 انتقال پیکر کولبران گرفتار 

در بهمن به ایران
سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران با اشــاره به 
پیگیری موضــوع اتباع 
ایرانی مفقودشده در مرز 
ترکیه، گفــت: پیکر پنج 

نفر از کولبران، پیداشده و به ایران منتقل می شود. 
به گزارش ایلنا، ســعید خطیب زاده تصریح کرد: 
بر اساس آخرین گزارش های دریافتی، متأسفانه 
پنج نفر که گرفتار بهمن شده بودند، جان خود را 
ازدست داده اند. البته اجســاد آن ها پیداشده که 
پس از انجام  هماهنگی های معمول به کشورمان 
منتقل خواهند شــد. او اضافه کرد: وزارت خارجه 
در کنار تماس های تلفنی و مالقات سرکنســول 
کشــورمان در ارزروم و پیگیری های ستاد بحران 
استان آذربایجان غربی با ارسال دو فقره یادداشت 
به مقامات ترکیه یکی از سوی سفارتمان در آنکارا 
به وزارت خارجه ترکیه و یک مورد هم از اداره کل 
کنسولی به ســفارت ترکیه در تهران، درخواست 
اجازه ورود تیم تفحــص هالل احمر ایران به محل 
حادثه و همکاری نیروهای ترکیه با آنان برای یافتن 
این عزیزان شد که البته این تالش ها تا انتقال پیکرها 

به کشور ادامه خواهد داشت.
    

لزوم تشکیل شورا و شهرداری 
مستقل برای شهرری

یک عضو شورای شــهر تهران بر لزوم تشکیل 
شورا و شهرداری مستقل برای شهرری تأکید کرد. 
به گزارش ایسنا، ناهید خداکرمی گفت: منطقه ای 
که فرمانداری مســتقل دارد باید شورا و شهرداری 
مستقل نیز داشته باشد تا از همه ظرفیت های موجود 
در محدوده بتوانند استفاده کنند و تحقق این موضوع 
به نفع شهر تهران نیز خواهد بود. او افزود: آنچه باعث 
شده شهرری بــا تمام ظرفیت هایی که دارد نتواند از 
نعمت های موجود استفاده کند این است که خالقیت 
و نوآوری در اداره منطقه کم اســـت لذا نیاز است که 

شورا و شهرداری مستقل در شهرری تشکیل شود.
    

 متهمان مرگ آسیه پناهی 
به حبس تعلیقی محکوم شدند

اوایل خرداد امســال 
بود که مأموران اجرائیات 
شهرداری کرمانشاه برای 
قلع وقمع آلونکی که آسیه 
پناهــی برای خــودش و 

دختر و نوه اش به صورت غیرمجاز ســاخته بود، به 
محل زندگی اش در شهرک فدک رفتند و هنگامی که 
می خواستند برای تخریب این آلونک اقدام کنند، با 
واکنش این بانو مواجه شدند. به دنبال وقوع این ماجرا 
پناهی دچار حمله قلبی شد و جانش را از دست داد. 
به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقالب استان 
کرمانشاه اعالم کرد: طبق اعالم پزشکی قانونی آسیه 
پناهی در اثر سکته قلبی فوت کرده بود، اما استرس 
ناشی از عملیات شهرداری و سوء مدیریت صحنه نیز 
۱۰ درصد در علت مرگ او تأثیر داشته است. شهرام 
کرمی افزود: سرانجام در دادگاه بدوی شعبه کیفری۲ 
حکمی مبنی بر ۱۸ماه حبس بابت هر دو اتهام عالوه 
بر پرداخت دیه برای معاون اجراییات شــهرداری 

کرمانشاه صادر شد.
    

رأی مثبت شورای شهری ها به 
اجرای زیست شبانه در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تصویب 
مصوبه مربوط به زیست شبانه یا تهران بیدار در 
شورای شهر گفت: این مسئله عالوه بر اهداف 
فرهنگی شــب مردگی را از تهران دور می کند. 
به گزارش فارس، محســن هاشمی اظهار کرد: 
تصویب الیحه تهران بیدار و زیســت شبانه به 
صورتی انجام گرفت که هم به اهداف موردنظر 
فرهنگی دســت می یابیم و هــم زندگی مردم 
با اجرای این طــرح و الیحه ها دچار آســیب 

نخواهد شد.
    

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛
 گردش مالی ۳۲۴ میلیاردی 

یک سایت شرط بندی
فرمانده انتظامی غرب 
استان تهران، از انهدام باند 
بزرگ سایت شرط بندی با 
۳۲۴ میلیارد ریال گردش 
مالی در شهرستان شهریار 

خبر داد. به گزارش ایلنا، ســردار کیوان ظهیری، 
بیان کرد: با بررســی های دقیق و فنی مأموران و با 
هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ویژه، ۲۸ نفر از 

عوامل اصلی آن را دستگیر کردند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مدارس در ایــران از لحاظ فیزیکی 
به سه نوع تقسیم می شود: مدارسی که 
دارای ســاختمانی با تعریف یک مکان 
آموزشــی اســت، مدارس کانکسی و 
درنهایت کالس هایی که در کپر برگزار 
می شود، البته اشاره به مورد آخری باعث 
دلخوری مســئوالن آموزش وپرورش 
می شــود، چراکه جشن خداحافظی با 
مدارس کپری چند باری در کشور برگزار 
شده است اما هنوز در گوشه و کنار ایران 
و در مناطق محروم چنین مدارســی 

پابرجا هستند. 
ایمنی در مدارس دغدغه ای است که 
همه والدین با آن روبه رو هستند. هرچند 
وقت یک بار بخاری مدرسه ای حادثه ساز 
می شود یا سقفی فرومی ریزد. مسئوالن 
نیز هر سال پیش از آغاز سال تحصیلی 
وعده می دهند که تمامی مدارس ایمن 
می شوند اما چندی بعد، جامعه با خبر 
واقعه ای دل خراش در مدرسه ای دیگر، 
داغدار می شــود و به نظر می رسد که تا 
ایمن سازی تمامی مدارس کشور، راهی 

طوالنی در پیش است.
وزیر آموزش وپرورش بارها از این 
موضوع پرده برداشــته که ۳۰ درصد 
مدارس ایران ناایمن است. البته با یک 
نگاه بسیار ساده می توان حدس زد این 
درصد بسیار بیشتر از برآورد محسن 
حاجی میرزایی است و بر اساس آماری 
که علی شــهری، مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان تهران 
در تیرماه امسال داده، تنها در تهران با 
تمام امکانات و رسیدگی ها ۲۲ هزار و 
5۰۰ مدرسه ناایمن وجود دارد و تعداد 
باالی مدارس بی کیفیت و خطرســاز 

در شهرستان ها و مناطق دوردست و 
محروم چیز عجیبی نیست.
 پدیده ای جدید 

به نام »مدارس کانکسی«
مشکل مدارس و خوابگاه های ناایمن 
پدیده تازه ای در ایران نیست و مدارس 
کپری و خشــت و گلی همواره یکی از 
مســائل آموزش وپرورش در چند دهه 
گذشــته بوده که هنوز هــم در برخی 
اســتان ها مانند خوزستان، سیستان و 
بلوچستان و لرســتان حل نشده است. 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور از ابتدای دهه۸۰ بارها اعالم کرد 
که قصد جمع آوری این مدارس را دارد 
و به همین جهت ۲ سیاست را دراین باره 
دنبال می کند؛ اول ســاختن مدارس 
کوچک دو تا پنج کالسه و دوم جایگزین 
کردن کانکس به جای مدارس کپری و 

خشت و گلی ناایمن در این مناطق.
بسیاری از معلمان و فعاالن اجتماعی 
محلی، همواره در تمام این سال ها عنوان 
می کنند که مدارس کانکسی جایگزین 
مناسبی نیست و معموالً دانش آموزان 
به علت گرما و سرمای بیش ازحد کانکس 
رغبت چندانی به حضور در آن ندارند؛  
اما سازمان نوســازی مدارس همچنان 
از کانکس به عنــوان جایگزین مدارس 
فرســوده در مناطق محروم اســتفاده 

می کند و توجهی به این موضوع ندارد.
 بیشتر مدارس کانکسی 
در مناطق عشایری است

مهراهلل رخشانی مهر، رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
دراین باره گفته است که ۴هزار مدرسه 
کانکسی در کل کشــور وجود دارد که 
بیشتر در مناطق صعب العبور و عشایری 
قرار دارند. ما در بســیاری از این مناطق 
چار ه ای جز اســتفاده از کانکس نداریم 
چراکه تعداد دانش آمــوزان زیر 5 نفر 

است و عشایر هم مدام کوچ می کنند و 
ما می توانیم کانکس را به منطقه جدیدی 
که مستقر شدند، منتقل کنیم. او سپس 
از سازه کانکســی مدارس دفاع کرد و 
توضیح داده که کانکس هایی که سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس طراحی 
کرده و می سازد، کامالً استاندارد هستند 
و خطری آن ها را تهدیــد نمی کند اما 
ممکن اســت معدود کانکس هایی از 
قبل توسط گروه های مردمی تهیه شده 
و در اختیار آموزش وپــرورش منطقه 
قرارگرفته باشــد که ناایمن باشــند و 

خطری آن ها را تهدید کند.
صاعقه، آتش به جان کانکس، 

معلمان و دانش آموزان زد
تا بــود، آتش بخاری هــای ناایمن 
نفتی به جان دانش آمــوزان و معلمان 
روستایی می افتاد. یک سال دانش آموزان 
درودزن فارس را می ســوزاند و ســال 
دیگر دانش آموزان زاهدانی و گیالنی و 

شین آبادی را.
امســال که مدارس مجازی شــد، 
بیم آتش ســوزی کالس های درس در 
مناطق محروم نمی رفــت اما آتش این 
بار در حوالی شب افتاد به خانه کانکسی 
معلمان خوزســتان و ۳ تــن از آن ها و 
دانش آموزی را که برایشــان غذا برده 
بود، سوزاند. دوشنبه ۲۹ دی ماه حدود 
ساعت ۲۲ برخورد صاعقه با مدرسه  ای 
کانکســی در منطقه چشمه شیرین و 
کنگرستان بخش سردشت، شهرستان 
دزفول در اســتان خوزســتان، باعث 
سوختگی و آسیب دیدگی سه معلم و 

سه دانش آموز این مدرسه شد.
مجروحــان ایــن حادثه شــامل 
ســه معلم و ســه دانش آموز ۱5، ۱۶ و 
۱۷ ســاله بوده  اند. البته روز گذشــته 
خبرها مرگ دانش آموز ۱5 ســاله را به 
دلیل شــدت جراحات تأییــد کردند. 

به گفتــه رئیــس اداره روابط عمومی 
آموزش وپرورش اســتان خوزستان؛ 
نیما همتی چالگرد نوجوان ۱5 ســاله 
با 5۴ درصد آســیب دیدگی در حادثه 
آتش سوزی کانکس معلمان شب گذشته 
جان باخت. بابک نوری زاده تأکید کرده 
اســت که هیچ کدام از این نوجوانان در 
حال تحصیل نبوده و از سال ها قبل ترک 
تحصیل کرده بودند. یک نفر از آن ها سال 
گذشته محصل بوده و دو نفر دیگر هم 
که از چند سال قبل ترک تحصیل کرده 
بودند. عجیب این اســت که نوری زاده 
صورت مسئله را پاک کرده است چون 
این اتفاق می توانست برای دانش آموزان 
رخ دهد و اتفاقی مثل حادثه شین آباد 

دوباره روی دهد. 
به خاطر یک حادثه نمی شود 

کانکس ها را جمع کرد!
پس ازایــن حادثه به جــای اینکه 
مســئوالن به دنبال پیگیری باشند و 
کالس های کوچک برای دانش آموزان 
بسازند گفته اند به خاطر یک صاعقه که 
نمی شــود کانکس ها را جمع کرد، باید 

ایمنی را باال برد. 
در همیــن رابطه مدیــرکل دفتر 
توســعه عدالت آموزشــی و آموزش 
عشــایری در واکنــش بــه امنیــت 
کانکس های آموزشــی گفته اســت 
در جایی که صاعقه خیــز و خطرناک 

 اســت باید نکات ایمنی رعایت شــود. 
محمدرضــا ســیفی در ادامــه افزود: 
نمی تــوان گفت به خاطــر یک حادثه 
که اتفاق افتاده هر چه کانکس هســت 
جمع کنیــم و به جایش ســاختمان 
بســازیم. درواقع می توان برای مدارس 
روســتایی که دانش آموز ثابت دارند، 
از سازه ســاختمانی اســتفاده کرد یا 
ساختمان سازی کرد، اما برای مدارس 
عشایری که جمعیتشان کم است، حتماً 

نیاز به چادر داریم.
به گفته سیفی در حال حاضر ما در 
مناطق عشایری به ۷۰۰ عدد چادر نیاز 
داریم تا مدرســه هایمان تأمین شود، 
متأسفانه این چادرها اکنون فرسوده شده 
و از بین رفته اند. این یک حق مسلم برای 
دانش آموزان است، البته که ما دراین بین 
به کانکس هم نیاز داریم، ولی باید همه 

جوانب ایمنی هم رعایت شود.
 او افزود: درجایــی که صاعقه خیز و 
خطرناک است، باید نکات ایمنی مثل 
رعدوبرق گرفته شود. سازمان نوسازی و 
تجهیز و توسعه مدارس کشور باید بگوید، 
چطور کانکس ها در برابر صاعقه ایمن 
شــوند. به هرحال این حادثه یک زنگ 
خطر بوده و باید مراقبت و تالش کنیم 
تا جلو این حــوادث را با ایمنی بگیریم. 
هرلحظه ممکن است یک حادثه دیگری 

رخ بدهد یا حتی سیل بیاید.
باسواد شدن به چه قیمتی؟

امــا واکنش هــا نســبت بــه این 
آتش ســوزی ادامــه دارد. چنــد روز 
پیش محســن حاجی میرزایی، وزیر 
آموزش وپــرورش اظهــار کــرد که 
آتش سوزی کانکس معلمان یک حادثه 
بود که ممکن اســت در هر نقطه ای از 
کشور رخ دهد اما  اولویت اول این است 
که همه دانش آموزان از امکان آموزش 
در یک چادر، کانکس یا واحد استیجاری 
بهره منــد شــوند و از تحصیل محروم 
نباشند. این تفکر شائبه آموزش به هر 
قیمتی را تداعی می کند و بیش ازپیش 
زنگ خطر بی توجهی به الزامات ایمنی 
در مدارس را به صدا درمی آورد، همین 
موضوع اســت که جای خالی ضابطه 
مکان یابی مدارس که یکی دو سالی از 
طرح اولیه آن می گذرد را نشان می دهد. 
طرحی که با تأیید سازمان برنامه وبودجه 
قرار است از ســال آینده اجرایی شود و 
این در حالی است که در این مدت کلید 
خوردن طرح تا تصویب نهایی برنامه های 
زیادی در آموزش وپرورش شیب تندتری 
برای مرحله اجرایی داشــتند و گویی 
ایمنی اولویت چندانی نداشته است که 
تعجیل در روند اجرا برای آن قائل نشدند. 
چگونگی روند اجرای ضابطه مکان یابی و 
توجیه متولیان امر ساخت وساز مدارس 
هم معلوم نیست تا چه اندازه پیش رفته 
است و می توان مبنای عملیاتی برای آن 

در نظر گرفت؟

 لزوم شفاف سازی 
در مورد حادثه اخیر

حادثه آتش سوزی کانکس معلمان 
از آن دســت حوادثی است که گویی در 
انعکاس آن هم اختالف نظر وجود دارد 
و چند روایت از یک حادثه بیان می شود.

اتفاقی که حتی در حرفه مصدومان 
اختالف نظر وجــود دارد، پزشــکان، 
بیماران را معلم و دانش آموز می دانند، 
اما آموزش وپرورش تفســیر دیگری از 
دانش آموز دارد و آن هــا را نوجوانان در 
ســن تحصیل، اما ترک تحصیل کرده 
می دانــد، زمان بــروز حادثــه از دید 
آموزش وپرورش در روز سه شــنبه ۳۰ 
دی ســاعت ۲۱ و از دید برخی رسانه ها 

ظهر همان روز بوده است.
در کارشناســی اولیه علت حادثه 
صاعقه و به دنبال آن انفجار گاز پیک نیکی 
عنوان شد، اما همین دو روز پیش اداره کل 
مدیریت بحران خوزستان مدعی شد نوع 
انفجار و آتش سوزی با توجه به وضعیت 
فیزیکی کانکس کــه برآمدگی هایی از 
ســمت داخل کانکس به سمت بیرون 
مشاهده شده نشان می دهد که حریقی 
درون کانکــس صــورت گرفته و علت 

صاعقه نبوده است. 
برخورد صاعقه با مدرسه کانکسی 
یا آتش ســوزی در کانکســی از یک 
مدرسه در دزفول، یکی دیگر از حوادث 
تلخ آموزش وپرورش است که هرچند 
یک حادثه است، ولی برخی از جوانب 
قبل و بعدازآن قابل تأمل است. میزان 
رعایت استاندارد ها و مقررات ایمنی 
در ساخت، جانمایی و اســتقرار این 
کانکس اولیــن نکتــه قابل تأمل در 
این زمینه اســت. این که آیا جانمایی 
کانکس های مدرسه ای شبیه مدارسی 
است که در پلدختر لرستان در بستر 
رودخانه ساخته شده و در سیل ویران 
شــدند یا این که بر مبنای یک طرح 
جامع و با رعایت استاندارد ها و نکات 

ایمنی انجام شده است؟
از سوی دیگر مجهز بودن این کانکس 
به وســایل اطفای حریق و داشتن آب 
آشامیدنی و سرویس بهداشتی در این 
مدرسه از دیگر نکات مهم این حادثه است 

که نیاز به شفاف سازی دارد.

ایران ۴ هزار مدرسه کانکسی دارد؛

حادثه خیز و دور از مدار استاندارد و ایمنی

خبر

رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره ارتباط خاموشــی معابر و 
بزرگراه ها با آمار جرایم گفت: خاموشــی معابر و بزرگراه ها در 
افزایش سرقت ها به ویژه سرقت های خرد تاثیر دارد به نحوی که 
در دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت ها 

۱۸ درصد افزایش داشت.
به گزارش ایسنا، سردار محمد قنبری با اشاره به سهم ۹۲.۳ 
درصدی سرقت ها از کل جرایم اظهار کرد: از این سهم اشاره شده؛ 
۹۸ درصد سرقت عادی محسوب می شــود و از این ۹۸ درصد 
سرقت ها؛ سهم سرقت های خرد ۴۸ درصد و سهم سرقت های 

مهم اعم از سرقت منزل، خودرو و مغازه و ... ۴۲ درصد است.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: پیش تر اشاره کردم که ۹۲.۳ 
از مجموع کل جرایم، سهم سرقت هاست، در میان جرایم، جعل 
و کالهبرداری سهم۷.۳ درصدی دارد(5 درصد کالهبرداری و 
۲.۳ درصد جعل(، جرایم جنایی نیز شامل سرقت های مسلحانه، 
قتل عمد، آدم ربایی، تجاوز به عنف و ... در میان کل جرایم سهم 

۴دهم درصدی دارند.
افزایش کشفیات در حوزه سرقت

ســردار قنبری با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه ســال جاری در 

مجموع کل سرقت ها ۹ درصد افزایش وقوع داشته ایم، تاکید 
کرد: البته باید بگویم علیرغم افزایش سرقت ها، کشفیات پلیس 

نیز ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با 
سرقت عنوان کرد: راه اندازی این قرارگاه به معنا تمرکز پلیس در 
پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش کشفیات و تعیین سهم و نقش 
سازمان های برون سازمانی و غیرپلیسی در وقوع برخی جرایم 

چون سرقت است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه با شــیوه های علمی 
و بهــره وری از تجهیزات نوین و بــه روز درصددیم که جرایم را 
کشف کنیم، خاطرنشــان کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری میزان 
کشفیات قتل ها ۹۷.۴ درصد  و آدم ربایی ۱۰۰ درصد بوده است 
و به  طورکلی باید بگویم در مجموع جرایم جنایی ۹۶.۹ درصد 

کشف جرم داشته ایم.
این مقام ارشد انتظامی درباره روند استرداد اموال مکشوفه 
به مالباختگان عنوان کرد: این موضوع یکی از رویکردهای جدی 
پلیس آگاهی ناجاســت و در اثبات این ادعا با راه اندازی سامانه 
»نما« در تالشیم که فرآیند استرداد اموال به مال باختگان هر 

چه سریع تر اتفاق بیفتد ، البته با تعیین سازوکارهایی به دنبال به 
روزرسانی این سامانه هستیم.

وی تاکید کرد: مبنای عمل ما در پلیس آگاهی ناجا افزایش 
سرعت کشف )کاهش زمانی فاصله وقوع جرم تا کشف( است؛ 
یعنی درصددیم ضمن کاهش زمان کشف، کشفیات به صورت 
کامل اتفاق بیفتد؛ یعنی اموال مکشوفه به مال باختگان مسترد 
شود، الزم اســت که در همین جا بگویم که نیازمند مشارکت 
مردم هستیم به طوری که اموال مجهز به کد شناسایی، تصاویر 

و یا ... شوند.
تبعیضی در پیگیری پرونده ها نداریم

ســردار قنبری همچنین با رد هرگونه تبعیض در پیگیری 
پرونده ها  تاکید کرد: همه پرونده هــا از نظر پلیس مهم و حائز 

اهمیت هستند؛ از نظر ما هر جرمی که صورت گرفته و شهروندی 
مورد تعدی واقع شده باید پرونده تشکیل شود و این پرونده را با 

رویکرد و نگاه مهم و اولویت دار دنبال می کنیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا توضیح داد: برخی از پرونده ها که 
مربوط به افراد مشهور و سرشناسی چون هنرمندان، ورزشکاران 
و ... است، به دلیل نشر و پرداختی که در فضای مجازی یا رسانه ها 
صورت می گیرد برجسته می شود ، در حالی که وقتی حادثه ای 
برای یک فرد عادی اتفاق می افتد این گونه بزرگنمایی یا برجسته 
نمی شــود، در هر حال ما به همه موضوعات با رویکرد »مهم« و 
»اولویت دار« نگاه می کنیم و تبعیضی در پیگیری پرونده ها و 

تالش برای کشفیات نداریم.
وی اشــاره کرد: چندی پیش یک فرد شرور ســابقه دار در 
اقدامی خشن و تاثیرگذار در جامعه، اعضای یک خانواده و مهمان 
آنها را به قتل رساند، این فرد در فضای مجازی با انتشار تصاویری 
کنار محافظان خود به گونه ای درصدد القای این مطلب بود که 
پلیس نمی تواند اقدامی انجام دهد در حالی که در کمتر از ۲۰ روز 

در آپارتمانی با وجود دو محافظ مسلح به دام افتاد.
سردار قنبری تاکید کرد: مقصود من از طرح این موضوع این 
است که در پیگیری پرونده ها تبعیضی نداریم پلیس هرگز یک 
پرونده را به صورت سفارشی یا ویژه دنبال نمی کند بلکه نیروی 
انتظامی همه پرونده ها را بر مبنای وظیفه ذاتی و قانونی و با هدف 

کشف و ارتقای امنیت پیگیری و رسیدگی می کند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا اعالم کرد

افزایش آمار سرقت  با خاموشی معابر 

بسیاری از معلمان و فعاالن 
اجتماعی محلی همواره 

در تمام این سال ها عنوان 
می کنند که کانکس  

جایگزین مناسبی برای 
مدرسه نیست و معموالً 

دانش آموزان به دلیل گرما و 
سرمای بیش ازحد کانکس 
رغبت چندانی به حضور در 

آن ندارند 

چند روز پیش محسن 
حاجی میرزایی، 

وزیرآموزش وپرورش 
اظهار کرد که آتش سوزی 

کانکس معلمان یک حادثه 
بود که ممکن است در هر 
نقطه ای از کشور رخ دهد
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