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این هفته شورای شــهر تهران میزبان دادستان کل کشور بود. 
محمدجعفر منتظری از اعضای شــورای شــهر خواست که برای 
ســاخت زندانی برای تهرانی ها چاره اندیشی کنند. او از پول هایی 
گفت که هزینه می شــود تا فضای شــهر تهران فضایی اخالقی و 
اسالمی نباشــد. زمانی که می خواســت از امضافروشی برخی از 
مهندســان ناظر ساختمانی سخن بگوید، از اینکه جلسات شورای 

شهر به صورت زنده از آپارات پخش می شود، گالیه کرد.
منتظــری اعتقاد داشــت که لیســت ۱۲۹ ســاختمان ناایمن 
اطالعات درون خانوادگی است که نباید منتشر می شد و همین که 
مسئوالن دغدغه ایمن سازی این ساختمان ها را داشته باشند و به 
سمت ایمن سازی بروند، کافی اســت اما نباید در این زمینه مردم 
را نگران کرد. موضوعی که با نگاه اعضای شــورای شــهر تهران 

متفاوت بود.
قبل از آغاز سخنان او احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، 
از تصمیم فاجعه آمیزی خبر داد که دو هفته پیش در شورای عالی 
شهرسازی گرفته شــده و می تواند در زمان بحران حادثه ای بزرگ 

و تلخ را رقم بزند.
او به تبدیل اراضی ۵۰ هکتاری دوشان تپه به بوستان و خیابان 
اشــاره کرد و گفت:  می خواهم مردم تهران را از فاجعه بزرگی که 
از این تصمیم در حال رخ دادن اســت، آگاه کنم و در صورت لزوم 
تذکرات الزم را به دســت اندرکاران از جمله شهرداری تهران داده 
باشــم. طرح موضعی اراضی دوشــان تپه در منطقــه ۱۳ یکی از 
تکالیف طرح جامع تهران بوده که تاکنون محقق نشده و با توجه 
به موقعیت و قابلیت هایی که این محدوده در شــرق تهران دارد، 
باید گفت این منطقه یکی از محدود فرصت های پایتخت اســت 
که می تواند برای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد استفاده 
قرار گیرد؛ بنابراین موضوع تصمیم گیری در این اراضی یک موضوع 

ملی است و اهمیت بسیار دارد.
به گفته او با توجه به قابلیت دسترسی به دو بیمارستان اصلی 
شهر و همچنین وجود استادیوم و زمین تنیس و فضای ساخته شده 
باز شــهری اراضی فوق یکی از نقاط مهم برای پشتیبانی و اسکان 
اضطــراری حوزه شــرق تهران اســت. همچنیــن معاونت امور 
بازسازی و بازتوانی ســازمان مدیریت بحران کشور در نامه مورخ 

سوم دی ۹۹ بر حفظ باند پروازی موجود و طراحی کاربری مرتبط 
با مدیریــت بحران در ایــن اراضی مانند مرکز آموزشــی و پایگاه 
پشتیبانی مدیریت بحران ضمن لحاظ نیاز های معطوف به ساختار 

ارتباطی و سازمان فضای منطقه تأکید کرده است.
به گفته صادقی سازمان پدافند غیرعامل هم بر موضوع لزوم 
حفظ باند پروازی موجود در مواقع بحرانی و اضطرار جهت انتقال 
مصدومــان و مجروحان و همچنین به عنوان اصــل جایگزین در 

صورت اختالل و آسیب دیدن فرودگاه مهرآباد مطرح کرده است.
این عضو شــورای شــهر تهران ادامه داد: با وجود مواردی که 
اشاره شد، کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران در جلسه ۶۲۷ خود 
براســاس آخرین توافق بین شــهرداری و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح مصوباتی را به شورای عالی شهرسازی و معماری 
پیشنهاد می دهد و شــورای عالی شهرسازی و معماری در کمال 
تعجب با آن موافقت می کند. براســاس این مصوبه همه نظرات 

کارشناسی دستگاه های مسئول و کارشناس نادیده گرفته می شود 
و وضعیــت اراضــی تغییر کاربری می شــود تا جایی کــه در بند 
مصوبه ۱۹ اردیبهشــت ۱۴۰۱ تغییر کاربری مسکونی به مساحت 
۲۰۶هــزارو ۱۴۰ مترمربــع در حداکثــر ۱۱ طبقه موافقت شــده و 
پیش بینی ســرانه های دیگر از قبیل ورزشــی، فرهنگی، تجهیزات 
شــهری و تجاری نیز دیده شده است. این یعنی نادیده گرفتن همه 
مالحظات ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و بی توجهی به 

دستگاه های مسئول در این زمینه.
آسیب هایی که حمله ســایبری به سامانه های شهرداری وارد 
کرده موضوع یکی دیگر از تذکراتی بود که در صحن شورای شهر 
تهران مطرح شــد. این عضو شورای شــهر تهران که درخواست 
داشت شهرداری آخرین وضعیت سامانه های شهرداری و آرشیو 
اطالعات شهرداری را توضیح دهد، به مصاحبه یکی از نمایندگان 

مجلس استناد کرد.

شورای شهر برای توسعه شهری تصمیم های نگران کننده ای گرفت

نیازمندی های عمرانی تهران!
نورا حســینی: این روزها وقت اصلی صحن علنی شورای شــهر تهران یا به میزبانی معاونان شهردار تهران که 
هرکدام مدیریت یک قرارگاه در تهران را  هم بر عهده دارند می گذرد، یا براســاس مناسب های تقویمی میزبان 

مدیری از نهادهای دیگر است. پرونده باغات و تغییرنام خیابان ها هم اختتامیه هر جلسه است.

جعفر شربیانی گفت که یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش 
در رســانه ها اعالم کرد و بنده نیز با این مســئله روبه رو شده ام که 
هک شدن و ازکارافتادن سامانه های شهرداری را به نوعی ماحصل 
رعایت نشــدن شایسته ســاالری در انتصابــات و عدم پاســخ گویی 
شــهرداری دانسته اند. دومین مسئله ای که این نماینده مجلس به 
آن اشــاره کرده، این است که مرکز اسناد و آرشیو شهرداری به طور 
کامل به شــرایط قبل بازنگشته اســت و تا به کارگیری و بارگذاری 
نسخه های پشتیبانی داده ها بک آپ مناطق، سازمان ها و شرکت ها 
مجبور هســتند خارج از روال معمول تصمیم گیری کنند. او ادامه 
داد:  در مالقات هــای مردمــی چهــار هفته اخیر و نشســت های 
تخصصی کارشناسان و مدیران نواحی و مناطق در حوزه شهرسازی 
متوجه چالش های ارائه خدمت به شــهروندان شــدم؛ چراکه به 
اذعان کاربران مناطق با وجود راه اندازی سامانه ها متأسفانه هنوز 

آرشیو الکترونیکی اسناد با اختالل یا کندی روبه رو هستند.
ســیدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم که بخش اصلی 
صحن شورا به ســخنان وی اختصاص داشت، بر پیگیری حقوق 
عامه از سوی شوراهای شهر تأکید کرد. به گفته او یکی از وظایف 
و تکالیف شــورای شهر هم این است که هر جایی حقی از حقوق 
مردم تضییع می شــود، نیازمند این اســت که از ظرفیت دادستان 
استفاده کنید. یک سری وظایف بر عهده شوراها و شهرداری هاست 
و باید به میدان بیایند. تخلفات ســاختمانی جزء وظایف شــورا و 

شهرداری هاست و باید با آن برخورد کنند.
او ادامه داد:  گاهی اوقات شــوراها زمینه ساز تخلفات شهری 
هســتند، در حادثه دلخــراش متروپل آبادان مــا ورود جدی پیدا 
کردیم و هیئتی به آنجا اعزام شد و مطالعه جامعی انجام شد که 
در فرصت مناسبی اطالع رسانی می شود. در حادثه متروپل وقتی 
بررسی کردیم یکی از مؤثرترین عوامل در این حادثه کوتاهی هایی 
بود که در حوزه شــهرداری  نظارت شورای شهر به وقوع پیوسته 

است. همه مکاتبات و اسناد نیز موجود است.
دادستان کل کشــور با اشــاره به تصویب به رأی وحدت رویه 
درخصــوص قانون تغییر کاربری هم گفت: دو پرونده درخصوص 
موضوع تغییر کاربری داشتیم که دو رأی معارض داشت. آیا تغییر 
کاربری که به عنوان تخلف محسوب می شود، یک تخلف آنی است 
یا مستمر؛ یک دادگاه رأی داده بود مبنی بر اینکه تخلف آنی است، 
اگر تخلف آنی باشــد دیگر نمی توانیم این فرد را در یک سال بعد 
تحت تعقیب قرار دهیم اما اگر مستمر باشد، می توانیم آن را تحت 
تعقیب قرار دهیم. در این خصوص نیز از دو دادگاه دو رأی متفاوت 
صادر شــده بود، ازهمین رو درخواست رأی وحدت رویه کردیم که 
در روز سه شــنبه رأی گیری شد و رأی وحدت رویه مبنی بر این بود 
که یک تخلف آنی اســت. این آثار و تبعات خوبی ندارد؛ یعنی اگر 
کســی تغییر کاربری داد، اگر همان روز تحت تعقیب کیفری قرار 
گرفت که هیچ اما یک هفته بعد دیگر نمی توانیم این فرد را تحت 
تعقیب قرار دهیم. این امر موجب می شود دامنه تخلفات گسترده 
شود، از این به بعد ما نمی توانیم تخلفات کاربری را پیگیری کنیم. 
من این را یک تخلف مستمر می دانم، نظر ما رأی نیاورد ولی شما 

در دستور کار قرار دهید.

او در پاســخ بــه صحبت های یکی از اعضای شــورای شــهر 
درباره اســتفاده از اراذل و اوباش در ساخت وســازهای غیرمجاز 
هم گفت: استفاده از اراذل و اوباش در ساخت وسازهای غیرمجاز 
عجیب و غریب است، شما هر مورد و مصداقی دارید به ما بگویید، 
چه در تهران و چه در حومه تهران به دادستان تهران اعالم کنید و 

رونوشت به من بدهید، قطعا به سرعت پیگیری خواهد شد.
دادستان کل کشور به اتفاقات شیراز نیز اشاره کرد و گفت:  هزینه 
زیادی می شود که فضای شهر تهران یک فضای غیراخالقی شود، 
متأسفانه اخیرا همه دیدیم که از دختران نوجوان و جوان استفاده 
می شود. باید هم شهرداری  و هم شورای شهر و همچنین دستگاه 
قضائی و فرهنگی تعاملی در این زمینه داشته باشند، برای ما زشت 
اســت که اجازه دهیم چهار نفر آدم کــه از خارج مأموریت دارند، 
چنین فضایی را در شهر ایجاد کنند. در یکی از مواردی که دستگیر 
کردیم، خانمی در مألعام لخت و برهنه حرکت کرده می کرد، بعد 
معلوم شد که پول دریافت کرده تا این گونه حرکت کند و بعد هم از 

آن فیلم برداری کنند و در فضای مجازی منتشر کند.
او با بیان اینکه باید در این زمینه کار فرهنگی بشود، تأکید کرد: 
باید کار فرهنگی را گسترده کنیم و به کار قضائی موکول نکنیم. در 
بسیار جاها می گویند چرا با بدحجاب برخورد نمی کنید  اما باید در 
ابتدا در این زمینه کار فرهنگی صورت بگیرد. کار فرهنگی کشــور 
مسئول دارد، بودجه و اعتبار دارد، مسئوالن فرهنگی باید به وظیفه 
خود عمل کنند، شما به عنوان مطالبه گری این موضوع را در دستور 

کار قرار دهید.
منتظــری با اشــاره بــه وضعیت زندان هــا در اســتان تهران 
خاطرنشــان کرد: وضعیت زندان های ما در تهران مناسب نیست، 
البته این یک موضوع سراسری است. در کل کشور تعداد زندانیان 
با ظرفیت زندان تناســب ندارد. دو زندان تهران در خارج از شــهر 
است. زندان های قزلحصار و رجایی شهر در زمانی که کرج جزئی 
از تهران بود، در آنجا ســاخته شده است و در حال حاضر دو زندان 
مهم تهران در اســتان کرج است که مشــکالت فراوانی دارد. اگر 
فکــری برای این قضیه کنید، عالی اســت و این را در دســتور کار 

بگذارید.
دادستان کل کشور تأکید کرد: ما نمی توانیم شهر را فاقد زندان 
کنیم، این افرادی که امنیت مردم را هدف قرار می دهند، نمی توانند 
رها باشند، البته کاهش جمعیت زندان از برنامه های قوه قضائیه 
اســت  اما به هر حــال برای عــده ای که مرتکب جرم می شــوند، 
ســرقت هایی که می شود و اراذل و اوباشــی که امنیت مردم را بر 
هم می زنند، باید زندان وجود داشــته باشد، شهر بدون تعارف نیاز 

به زندان دارد و باید این را در دستور کار قرار دهید.
منتظری با اشــاره به انتشار اســامی ساختمان های ناایمن هم 
گفت: انتشــار این اسامی اقدام درستی نیست، چون اینکه بگوییم 
چه تعداد ساختمان در حال ریزش هستند، باعث التهاب در جامعه 
می شود. انتشار هر چیزی به مصلحت نیست. شفاف سازی اتفاق 
خوبی است  اما در شهر تهران مسائلی وجود دارد که مسئوالن باید 
بدانند و پیگیری کنند. مهم این است که مسئوالن بی تفاوت نباشند 

و مطالبات را دنبال کنند.

دوشنبه
۶ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳

تحصیل کودکان مهاجر، فرصتی برای اصالح ساختار معیوب آموزش و پرورش
مهسا جورمند، کارشناس انجمن دیاران: دکتر احمد میدری، معاون سابق رفاه اجتماعی 
در وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، در نشستی که با عنوان «تحصیل کودکان مهاجر، 
ســازوکاری برای اصالح ســاختاری در آموزش و پرورش» و بــه همت انجمن دیاران 

برگزار شد، با اشاره به وضعیت امروز آموزش و پرورش در ایران گفت:
بازآفرینی و تجدیدســاختار سیســتم های اقتصادی و اجتماعی به کارآمدی منجر 
می شــود. به تعبیر دیگر سیستم ها می توانند برای اقشــاری خاص باشند یا به سمت 
فراگیری و شمولیت عام حرکت کنند. سیستم هایی که هدف دوم را دنبال می کنند، به 
ناچار باید آن قدر کارآمد و توانمند باشند تا بتوانند به محروم ترین گروه ها خدمت کنند. 
در مقابل سیستم هایی که از نوع اول هستند، در جلوه بیرونی جذابی که دارند از درون 
ناکارآمد هســتند. مثال فرض کنید تعدادی دانش آموز انتخاب می کنید، در یک ســری 
مــدارس خاص به آنها آمــوزش می دهید و در نهایت راهــی المپیادهای بین المللی 
می شــوند که رتبه های خیلــی عالی هم می گیرند. بعد می گوییــد در المپیاد ریاضی، 
شیمی و فیزیک ما این رتبه ها را داریم. اما وقتی مراجعه می کنیم به بدنه دانش آموزی 
می بینیم که عموم دانش آموزان از دانش و ســواد الزم برخوردار نیســتند و در نهایت 
سیســتم هایی که به این شکل منحصر به قشر خاصی هســتند، ناپایدارند. پایداری در 
دنیای امروز نیازمند ارائه خدمات به هرکســی اســت که در چارچوب ملی یک کشور 
زندگی می کند. در غیر این صورت احساس طردشدگی که در یک گروه به وجود می آید، 
باعث برهم خوردن نظم اجتماعی می شود و با اصول پذیرفته انسانی که در نظر داریم 
مغایر اســت. غیر از بحران هایی که سیستم های غیرفراگیر در آینده به وجود می آورند، 
ناکارآمد هم هستند؛ یعنی برای همان خدماتی که می خواهند به اقشار خاصی دهند، 

هزینه های خیلی زیادی را متحمل شوند.
می توان به تفاوت کشــورهایی اشاره کرد که  سیستم های درمانی فراگیر دارند و نیز 
به حقوق برابر افراد قائل هســتند با کشورهایی که به اقشار محدودی خدمات درمانی 
می دهند. سیســتم درمانی ای که در کشــورهای اروپای قاره ای وجود دارد، سیستمی 
اســت که در رتبه بندی جهانی جزء کشــورهای باال هستند و به طور مشخص فرانسه، 
از نظر کارآمدی سیستم درمان برترین کشــور دنیاست. هزینه ای که در فرانسه ساالنه 
صرف درمان هر فرد در بخش ســالمت، اعم از پیشــگیری و درمان می شود سه هزارو 
۶۰۰ دالر است. اما در آمریکا این هزینه هفت هزارو ۳۰۰ دالر است؛ یعنی تقریبا دو برابر 
فرانســوی ها هزینه می کنند اما رتبه آنها در دنیا سی وهفتم است. از نظر شاخص های 
سالمت، طول عمر فرانسوی ها سه سال بیشتر از آمریکایی هاست، مرگ قابل پیشگیری 
در فرانســه دو برابر بهتر از آمریکاست. یعنی در آمریکا ۹۰ مرگ قابل پیشگیری در صد 

هــزار مرگ رخ می دهد، در فرانســه ۵۰ مرگ اتفاق می افتد. مرگ کودکان در فرانســه 
خیلی کمتر از آمریکاست. اینکه چرا فرانسوی های می توانند یک سیستم درمانی خوبی 
داشته باشــند، به خاطر این است که درمان را به عنوان یک اصل برابر پذیرفتند؛ یعنی 
همه انســان ها بدون میزان سطح درآمدشــان، باید از خدمات درمانی خوب بهره مند 
شــوند. برای رسیدن به این هدف یک سیســتم ارجاع درمانی خیلی منسجم طراحی 
کردند که وقتی افراد می خواهند به سیستم درمانی مراجعه کنند، باید پزشک خانواده  
داشته باشند، هرکسی نمی تواند به طور مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند. به 
عبارتی یک سیستم جیره بندی کامال تحت نظارت دولت وجود دارد. این سیستم خیلی 
کارآمدتر اســت؛ هزینه هایش نصف سیستم آمریکاست؛ چراکه برخالف آمریکا درمان 

برابر را به عنوان یک اصل پذیرفته است.
در سیستم آموزشی هم به همین روال است. کشورهایی که سیستم  آموزشی برابر 
دارند، مثل کشورهای اروپای قاره ای و کره جنوبی و چین، در رشد اقتصادی  آنها این امر 

اثرگذار است؛ چراکه هزینه های کمتری را متحمل می شوند.
برای مثال وقتی شما شبکه  آب را طراحی می کنید، اگر یک شبکه برابر ایجاد کنید، 
خیلی کارآمدتر از این است که هر گروهی بخواهد برای خودش یک سیستم آشامیدنی 
طراحــی کند. به همین علت همه دولت ها برابــری در آب و برق را ایجاد کردند و به 
میزان قدرت خرید فرد، مصرف آب می تواند متفاوت باشد ولی کیفیت ها و دسترسی ها 

تقریبا برابر توزیع می شود.
نظام آموزشی ایران به شدت طبقاتی شده است

با بررســی هایی که در معاونت رفاه درباره سیســتم آموزشی داشتیم، با مشکالت 
مختلفی در نظام آموزشــی ایران اکنون روبه رو هستیم. یکی از آنها بحث نخبه پروری 
اســت که می شود با استناد به آمارها آن را نشان داد. ما در المپیادهای جهانی عموما 
رتبه ۱۰ کشــور برتر را داریم ولی از نظر ســطح آموزش عمومــی در آزمون هایی مثل 
پریلز و تیمز که میزان ســواد کودکان چهارم دبســتان و هشــتم را بررسی می کنند، ما 
معموال جزء ۱۰ کشــور آخر هستیم، هرچند به صورت کلی این آزمون در ۵۰ کشور دنیا 
بررسی می شود. به هرحال سطح آموزش عمومی ما به هیچ وجه مناسب نیست. یکی 
از علت هایــی که ما بررســی کردیم که در واقع بحث کارآمدی سیســتم های فراگیری 
را به خوبی نشــان می دهد، در ایران نظام آموزشــی به شدت طبقاتی شده است. یعنی 
گروه هایی بر حســب درآمد به مدارس غیرانتفاعی می روند، طبق گزارشی که آموزش 
و پرورش خوشــبختانه در سال گذشته منتشــر کرد، احتمال قبول شدن در کنکور میان 
کســانی که رتبه زیر ســه هزار آورده اند، در مدارس غیردولتی، مثــل غیرانتفاعی ها یا 

هیئت امنایی ها، ۵۰ برابر مدارس دولتی است؛ یعنی کسی که به مدرسه دولتی می رود، 
احتمال اینکه بتواند در رشته های خوب دانشگاهی قبول شود، یک پنجاهم کسی است 

که در مدرسه متفاوت (غیردولتی) تحصیل می کند.
نبود آموزش های مهارتی، دلیل افت تحصیلی شدید در مدارس

مشــکل دیگری که بــا آن روبه رو هســتیم، افت تحصیلــی در دوره های مختلف 
تحصیلی اســت. در دوره ابتدایی خوشــبختانه آمار کودکانی که به مدرسه نمی روند 
زیاد نیست. براســاس بررســی هایی که انجام دادیم و من می توانم از آنها دفاع کنم، 
چراکه این آمار براساس کد ملی است، چیزی حدود ۱۵۰ هزار نفر است. اما در مقاطع 
متوسطه اول و دوم این آمار بسیار بیشتر می شود. چرا؟ یکی از علت های خیلی واضح 
این است که بچه ها انگیزه ای برای درس خواندن ندارند. غیر از مسائل دیگری که وجود 
دارد، مســئله اساسی در ایران این است که آموزش های مهارتی بسیار به ندرت صورت 
می گیرد. حدودا از دهه ۴۰ تا به امروز قرار اســت تعداد دانش آموزانی که در مدارس 
فنی و حرفه ای درس می خوانند، به ۵۰ درصد برسد. ولی آمار رسمی ما هیچ وقت بیشتر 
از ۳۵ درصد نبوده که آن هم در تعاریف دقیقش که وارد شویم، کمتر از اینهاست. اما 
در کشــورهایی مثل آلمان و اتریش این نسبت به ۷۵ درصد می رسد؛ یعنی ۷۵ درصد 
بچه ها از دوره متوســطه اول وارد مدارس مهارت آموزی می شوند و به دلیل نیازی که 
در بازار کار وجود دارد، بچه ها مهارت هایی را یاد می گیرند که بعد از دیپلم بتوانند وارد 

کارخانه ها و مشاغل مختلف شوند.
اصالح ساختاری نظام آموزشی ما می تواند از تحصیل کودکان مهاجر آغاز شود

دکتر میدری در ادامه با نگاهی به ظرفیت کودکان مهاجر در اصالح نظام آموزشی 
توضیح داد: ما وقتی از این دیدگاه نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که اصالح سیستم 
آموزشــی ما باید متوجه فقیرترین ها باشد؛ یعنی دغدغه اول ما حضور در المپیادهای 
بین المللی نباشد، نخبه پروری نباشد  بلکه این باشد که ما چگونه می توانیم به کودکان 

محروم آموزش هایی بدهیم که آینده شغلی آنها را تضمین کند.
در ایران ما همه را می فرســتیم در آموزش معمولی، پشت در کنکور، بعد هرساله 
ســه هزار نفر از این تعداد احســاس غــرور می کنند و باقی احســاس عقب ماندگی و 
ناتوانی عمیق. به جای آنکه ما متناســب با استعدادها، عالیق و نیازهایی که کشور به 
نیروی کار فنی دارد پیش برویم، به ســمت یک آموزش عمومی که در نهایت به چند 
دانشــگاه خوب ختم می شود و آن چند دانشــگاه خوب هم دانشجویانش معموال در 
ایران نمی مانند و درصد باالیی از آنها مهاجرت می کنند. این یک ناکارآمدی بزرگ است. 
حاال برای آنکه بتوانیم مهارت آمــوزی را در ایران افزایش دهیم، قوانینی داریم که در 

دهه ۶۰ نوشته شده اند و ظاهرا در آن زمان مسئوالن آشنایی الزم را با سیستم آموزشی 
آلمان داشتند و می خواستند آن را انتقال دهند، به نحوی که بچه ها در سیستم های کار 
و دانش بتوانند وارد مدارس مهارت آموزی شوند. ولی این کار پیچیدگی های متعددی 
دارد که به همین علت ما همیشــه در اجــرا ناموفق بودیم. برای اینکه بچه ها بتوانند 
در محیــط عملی کار کنند باید اصناف و کارخانه ها پذیرای دانش آموزان باشــند و این 
کار آســانی نیست. در اتریش این کار یک اصل اســت ولی در ایران اینکه شما بتوانید 
دانش آموز را بفرســتید به تراشکاری، نجاری، قنادی و آرایشگری و حرفه های دیگر که 
تحت نظارت و کنترل خانواده ها و وزارت آموزش و پرورش باشــند، تغییر بسیار بزرگی 
است. در مدارس بچه ها یاد گرفته اند که در کالس بنشینند و درس بخوانند ولی اینکه 

بتوانند در محیط های کار آموزش ببینند، کار ساده ای نیست.
تحصیل کــودکان مهاجر از این منظــر یک فرصت برای اصالح ســاختار آموزش 
و پرورش کشــور ماســت. من فکر می کنم کــه کودکان مهاجر در ایــران هم عالقه و 
انگیزه های بســیار بیشتری دارند و هم خانواده هایشــان با محیط های فنی و صنعتی 
بســیار بیشتر در ارتباط هســتند. یعنی بخش زیادی از نیروی فنی ما را امروز مهاجران 
تشکیل می دهند؛ در صنایع مختلف ما از سرامیک، سنگ بری تا صنعت نساجی، چرم و 
ساختمان سازی مهاجران مشغول هستند. ما می توانیم کودکان مهاجر را در این سیستم 
آموزشــی انتقال دهیم و می توانیم شرح دروس آموزشی متناسب را طراحی کنیم که 
بخشی از آنها در آموزش و پرورش ایران انجام شده  اما بخش اجرائی  آن بسیار محدود 
است و با توجه به ویژگی هایی که در خانواده های مهاجران وجود دارد، من فکر کردم 
که آن بحث بازآفرینی سیســتم  آموزشی را با توجه به ظرفیت کودکان مهاجر در ایران 

جلو ببریم.
در جمع بنــدی صحبت هایم باید بگویــم که ما می توانیم به اقشــار کم درآمد که 
محروم ترین هســتند که معموال در همه جای دنیا بخشــی از مهاجران هم شامل آنها 
می شــوند، به عنوان ظرفیتی برای اصالح سیســتم نگاه کنیم و نظام آموزشــی ایران 
به شــدت نیازمند اصالح است، این سیستم آموزشــی ما ناکارآمد و نخبه پرور است و 
از نظــر من هزینه و تلفات زیادی را به کشــور تحمیل کرده. مــا می توانیم با توجه به 
ویژگی های کودکان مهاجر، اصالح نظام آموزش و پرورش ایران را از این کودکان شروع 
کنیم. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، خوشبختانه آموزش و پرورش هم پذیرای 
آموزش کودکان مهاجر اســت، ما باید به سمت گسترش مهارت آموزی میان کودکان 
مهاجر حرکت کنیم و این امر را مثل کودکان مهاجر در آمریکا پلی بگذاریم برای اصالح 

سیستم آموزشی مان.

                  

فرزند زاهد به  مدرک فارغ التحصیلی
شماره شناسنامه ۱۷۷۶۷  صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته 

رشته کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی کرج _ سما با شماره 
۱۴۸۶۱۱۵۰۴۷۶۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد کرج _ سما 

به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی کرج ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  TU5  رنگ سفید روغنی  
مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۵۸۱ ی ۷۳ 
و شماره موتور 139B0160096 و شماره شاسی 

NAAN11FE0KH413416 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  206TU3  برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو 
 رنگ سفید روغنی  مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران

 ۷۷ _ ۲۷۳ ص ۳۷  و شماره موتور 182A0072811 و 
شماره شاسی NAAP03EE5KJ742324  به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی  فرزند 
محمدباقر به شماره شناسنامه ۸۰ و کد ملی  ۰۰۵۴۷۷۶۰۶۶ صادره از تهران  در 
مقطع کارشناسی  رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 
تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 

شود گواهینامه موقت را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی 
تهران،  بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق) خروجی حکیمیه، خیابان شهید 
صدوقی، بلوار وفادار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید .

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس آی  
رنگ سفید روغنی  مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران 

۱۳ _ ۸۲۸ ن ۳۶ و شماره موتور  ۲۷۹۵۴۸۴ و شماره 
شاسی  S1412288926662 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۳۸۱ س  ۱۴ 
و شماره موتور M158451723 و شماره شاسی 

NAS821100H1104171 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت  خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی مدل 

۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۷۸۹ ط ۱۷ و 
شماره موتور M15/9314256 و شماره شاسی 

NAS821100M1341434 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو PARS XU7 P مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک  ۸۷ ایران ۹۱۵  ط ۴۹  و 

شماره موتور 125K0002009 و شماره شاسی  
NAANA15E8NH441163 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


