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گروهاجتماعی-خیلیآرامآرام،طوریکهسروصداوگرد
وخاکبهپانکند،نظامآموزشوپرورشرابهسمتوسوی
سیستم های غیر دولتی کشانده اند .بماند که این اراده و
نگاه با متن و صراحت قانون اساسی در تضاد است ،اما آن
چه با نگاه خصوصی سازی اکنون در حال توسعه است،
مدارسوآموزشرابیشترشبیهیکبنگاهاقتصادیمیکند
تااینکهیکمدرسهوفضایآموزشوتربیتواقعیباشد.
ماجرای رویکرد خودگردانی مدارس با گسترش مدارس
هیئت امنایی و مجوز تغییر کاربری مدارس و فضاهای
آموزشی دو نمونه بارز این ماجرا هستند که طی دو سال
اخیر به دلیل اهتمام بر موضوع درآمدزایی وزارتخانه ها
جدیتربهآنپرداختهشدهاست.مادراینگزارشموضوع
تغییرکاربریمدارسرادقیقتربررسیمیکنیم.
▪ماجرایتغییرکاربریازکجاشروعشد؟

نمایندگان مجلس 30بهمن  96در جــریــان الیحه
بودجه 97بهوزارتآموزشوپرورشاجازهدادند بهمنظور
سامان دهــی و بهینهسازی کاربری بخشی از امالک
و فضاهای آموزشی ،ورزشــی و تربیتی خود و با رعایت
مالحظات آمــوزشــی و تربیتی به اح ــداث ،بــازســازی و
بهرهبرداری از آن ها اقــدام کند .در همین زمینه پس
از این مصوبه ،قاسم احمدی الشکی عضو کمیسیون
آموزشمجلسدرتیرماه 97چنینمیگوید« :بایدفکری
اساسیتر برای مشکالت مالی آمــوزش و پــرورش کرد،
آموزشوپرورشبایدمدارسیراکهدرخیابانهاومناطق
گران قیمت شهرها وجود دارد تغییر کاربری دهد و از
درآمدشاناستفادهکند».
روایت این نماینده مجلس در آن زمان در توجیه این طرح
و برای درآمدزایی و رفع مشکالت مالی آموزش و پرورش
مطرح شده است .نگاهی که در فقدان طرح های دراز
مدت و در پی کم توجهی به جایگاه رفیع آموزش در میان

مدرسه فروشی قانونی!

 ۲۴ساعت با اخبار کرونا

نگرانی ها از افزایش بستری مبتالیان زیر 30سال
وزیر بهداشت:
هم اکنون در ساخت واکسن کرونا گام خوبی
برداشتهایم و واکسن کرونای ایرانی تست مدلهای
حیوانی را باموفقیت پاس کرده است.

آیا قانونی که قرار بود کمک حال اقتصادی مدارس باشد ،اکنون تهدیدی علیه فضاهای آموزشی است؟
مسئوالن شکل گرفته ،نگاهی که به سادگی چوب حراج
بهفضاهایآموزشیزدهاست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
روند ابتال به کرونا تا  ۲ماه آینده صعودی خواهد بود.
متخصصان معتقدند همچنان در اپیدمی بیماری قرار
داریم و چیزی به اسم موج دوم و سوم وجود ندارد.
برخی مردم و مدیران ادارات و  ...فاصلهگذاری را شوخی گرفتهاند.
اکنون  ۵۰درصد از تستهای مثبتمان منجر به بستری میشود.
اگر تعداد بیمارستانها و تختهایمان به سه برابر وضعیت فعلی هم
افزایش یابد ،باز هم کفایت اپیدمی را نمیکند.
در مناطق قرمز باید برخی محدودیتها اعمال شود ،اما به نظر من
به عنوان یک کارشناس ،حتی باید در مناطق زرد هم تصمیمات جدی
برای کنترل بیماری گرفته شود.

▪ثبت 1.5میلیوندرخواستتغییرکاربریمدارس

در پی تصویب این قانون ،در همان سال  97درخواست
تغییر کاربری حدود  900میلیون مترمربع در آموزش
و پرورش ثبت می شود .در این زمینه خبرگزاری تسنیم
دوروز قبل در گزارشی به نقل از دکتر رضا امیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی آمــار و
اعداد این تغییر کاربری ها یا به نوعی «مدرسه فروشی
های قانونی» را منتشر کرد .دکتر امیدی در پژوهشی
که پیش از این انجام داده نوشته است« :از سال 93
براساس تفسیر آموزش و پرورش تغییر کاربری مدارس
به فضای تجاری در راستای درآمدزایی مدارس دولتی
مطرح شد .این موضوع از سال  96در تبصرۀ  9قانون
بودجه تصریح شد؛ هرچند آموزش و پرورش طی این
سالها همواره قائل بوده که برای تغییر کاربری ،نیازی
به قانون ندارد .اکنون ،گزارشهای تفریغ بودجه از
عملکرد تبصرۀ  9در سالهای  96و  97نشان میدهد
که شوراهای آمــوزش و پــرورش در استانها طی این
دو سال ،درخواست تغییر کاربری حدود  1.5میلیون
مترمربع از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری را
داشتهاند».
دکترامیدیدرمطلباشآوردهاست:
«از مجموع درخواستهای تغییر کاربری فقط در سال

 ،97بیش از 400هزار مترمربع مربوط به استان تهران
است و این درحالی است که این استان بهلحاظ تراکم
دانشآموز در کالس درس جزو ضعیفترین استانهای
کشور است .عالوهبر همه فسادها و تعارضهایی که این
اقدامات در پی دارد و حتی گاه صدای خود مسئوالن
آموزش و پرورش را هم درآورده است .همچنین تغییر
کاربری فضاهای آموزشی بهویژه در شهرهای بزرگ،
مدرسهسازی در آینده را با چالش جدی در زمینه تأمین
زمینمناسببهلحاظمکانیمواجهمیکندودسترسی
بهفضایآموزشیرادشوارتر.مادرهمینوضعیتفعلی
هم با کمبودهای جدی در زمینه مدرسه و کالس درس
مواجهیم و نزدیک به یکسوم مــدارس کشور بهدلیل
فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند».
دکترامیدیتاکیدکردهاست:درخواستتغییرکاربریها
به طور کلی در جهت درآمدزایی مدارس دولتی برای

تأمین بخشی از هزینههای جاری است چرا که به تعبیر
یکی از وزیران پیشین آموزش و پرورش ،دست مدرسه
بایددرجیبخودشباشدوبخشیازهزینههایناحیهو
منطقهرانیزتأمینکند!

دکتر خسرو صادقنیت رئیس بیمارستان
امام خمینی تهران:
طی  ۱۰روز گذشته با رشد جدی بیماران مبتال به
کرونا مواجه شدیم و تقریبا مراجعان ما در زمینه کرونا سه برابر شده و
تعداد بستریهای ما نیز سه برابر شده است.
متاسفانه شاهد ابتالی جوانان هستیم؛ به طوری که تعداد قابل
توجهی از بیماران بستری در آ یسییو افــراد جوان زیر  ۳۰سال
هستند که این موضوع نگرانی ما را بیشتر کرده است.
کادر درمانی ما طی چهار ماه اخیر فرصت استراحت نداشتند،
نیروهای ما خستهاند.

▪ واگذاریهاشفافنیست

مانیزدرهمینزمینهباعادلبرکمکارشناسحوزهآموزش
و مدرسه همکالم شدیم .او هم به این قانون معترض بود
و ضمن بیان دغدغه های دکتر امیدی به شفاف نبودن
واگذاری ها و تغییر کاربری ها هم اشاره می کند« .برکم»
اعتقاد دارد که شاید تغییر کاربری گاهی مفید باشد،
اما تفکر از میان بردن مدرسه های قدیمی اساسا تفکر
اشتباهیاست،چراکهاغلباینمدارسهویت ما وتاریخ
محالتوجامعههستندوحذفآنهابخشیازفرهنگرا
ازمیانمیبرد.

عضو کمیسیون آموزش در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:

عضوکمیسیون آموزش:

محمداکبری-علی کریمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که مراکز آموزش دولتی
سرمایه های بین نسلی هستند ،افزود :حکایت هایی از تغییر کاربری مراکز آموزشی به ثمن بخس و واگذاری آن
از پسرخاله به دخترخاله شنیده ایم  ،در این زمینه کمیسیون گزارشی را تهیه می کند واگر کوچک ترین خطایی
مغایرقانونوسیاستهایکالنرخدادهباشد،پیگیریخواهدکرد.ویافزود:زمینهایمدارسعمدتااهدایی
مردموخیرینبودهبنابراینبیتالمالومتعلقبهمردماستوقطعاهدفبانیانایجادمدرسهبرایتعلیموتربیت
بودهوازبهرهبرداریغیرآموزشیازآنمکانرضایتنخواهندداشت.نمایندهبابلدرمجلسبابیاناینکهروزنه
هایقانونیبرایفروشیاتغییرکاربریاماکندولتیشاملمراکزآموزشدولتی نمیشوداظهارکرد:هماکنون
ما با کمبود مراکز آموزشی مواجه هستیم .طی صحبتی که امروز با شخص وزیر آموزش و پرورش در این زمینه
داشتیم دولت خود را ملزم می داند در سال 99براساس بودجه سه هزار میلیارد هزینه احداث مراکز آموزشی را
تقبل کند و با مشارکت مردم کمبود دو هزار میلیاردی این بخش تا پایان سال تامین شود   .

احمدحسینفالحیعضوهیئترئیسهکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلساظهارکرد:تفسیروزارتآموزشو
پرورش از بند “ن” تبصره 3قانون بودجه و همچنین استناد به تبصره 9قانون بودجه سال 96برای تغییر کاربری
مدارس از آموزشی به تجاری براساس بهانه ای برای ثبت درخواست تغییر کاربری حدود  1.5میلیون مترمربع
از فضاهای آموزشی به فضاهای تجاری در سال  96تا  97شده است.وی افزود :این در حالی است که براساس
آمار دست کم با  40میلیون متر مربع کمبود فضای آموزشی در سراسر استان های کشور مواجه ایم.فالحی با
بیان این که تغییرکاربری مدارس به هر موقعیتی غیر از وضعیت آموزش با هر بهانه قابل قبول نیست خاطرنشان
کرد :اگر بحث درآمد زایی از فضای آموزشی یا به اصطالح اجاره دادن آن با در اختیار مراکز آموزش دیگر قرار
دادن بود اشکال کمتری دیده می شد .وی یادآور شد :با تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون آموزش و
پرورش در هفته های آینده این مسئله برای جلوگیری از مواجهه با چالش جدی تر پیگیری می شود و کمیسیون
براساس گزارش کمیته در این زمینه ورود خواهد کرد.

تغییر کاربری مدارس به نفع پسرخاله ها !

5

رئیس بیمارستان شریعتی تهران:
متاسفانهاوضاعخوبینداریم .تقریبااز ۱۰روز
قبلموردحملهناجوانمردانهکروناقرارگرفتیم.اسماین
وضعیت را یک شبیخون میگذارم .از مردم میخواهم که وضعیت را
جدیبگیرند.

 40میلیون فضای آموزشی کم داریم

معاون کل وزارت بهداشت :
کرونا شوخی بردار نیست و جدی جدی آدم
میکشد .به تازگی موارد بستری مبتالیان بدحال و
جوان افزایش یافته و همه این ها یک زنگ خطر و هشدار است.
تاکنون  ۶۴نفر دکتر و پرستار و پیراپزشک تنها در بیمارستانهای
دولتی جان خود را از دست دادهاند.

جامعه

ایران رکورد دریافت کارت
اهدایعضودرجهانراشکست
ایرانیان با دریافت  ۹۰هزار و  ۶۴۰کارت اهدای
عضو در مدتزمان  ۲۴ساعت توانستند رکورد
جدیدی در جهان ثبت کنند .به گزارش فارس،
پس از پخش آیتم «اهــدای عضو» در برنامه عصر
جدید و توضیح مجری برنامه درباره نحوه دریافت
کارت اهــدای عضو و تاثیر آن بر ارتقای فرهنگ

مقدس اهدای عضو ،طی  ۲۴ساعت ۹۰ ،هزار
و  ۶۴۰ایرانی از طریق «سامانه انجمن اهدای
عضو ایرانیان» برای کارت اهدای عضو ثبت نام
کردند .متوسط دریافت روزانــه کــارت اهــدای
عضو در روزهای عادی 200،تا 300قطعه است
که پس از همکاری برنامه عصر جدید با انجمن

اهدای عضو ایرانیان این عدد 450برابر افزایش
یافت .هموطنان میتوانند با ارسال کد ملی به
شماره  ۳۴۳۲یا از طریق سایت انجمن اهدای
عضو ایرانیان (https://ehdacenter.ir/fa/
 )page/donation-cardبــرای دریافت کارت
اهدایعضواقدامکنند.

ثبت  ۱۰۰۰زمینلرزه در خرداد
شبکههای لــرز هنــگــاری مرکز لــرز هنــگــاری
کــشــوری وابــســتــه بــه مــؤســســه ژئــوفــیــزیــک
دانشگاه تهران ،در خــرداد  ۱۳۹۹بیش از
 ۱۰۰۰زمینلرزه را ثبت کردند.شبکههای
لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری وابسته
به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تــهــران ،در
خرداد  ۱۳۹۹بیش از  ۱۰۰۰زمینلرزه را

ثبت کردند.
شبکههای لــرز هنــگــاری مــرکــز لــرز هنــگــاری
کــشــوری وابــســتــه بــه مــؤســســه ژئــوفــیــزیــک
دانشگاه تــهــران ،در خــرداد  ۱۳۹۹تعداد
نزدیک به  ۱۰۲۰زمینلرزه را ثبت کردند.
این زمینلرز هها در نواحی مختلف ایــران و
نواحی مــرزی رخ داده و توسط شبکههای

لرز هنگاری ثبت و تعیین محل شد هاند .در
خرداد  ۱۳۹۹تعداد  ۱۹زمینلرزه با بزرگای
بیش از ۴/۰در داخــل کشور توسط مرکز
لــرزهنــگــاری کــشــوری بــه ثبت رســیــده است
کــه بــزرگتــریــن آنهــا در تــاریــخ  ۲۰خــرداد
 ۱۳۹۹بــا بزرگی۵/۷حوالی ارد واقــع در
استان فارس ،رخ داده است.

