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سال بیست و پنجم شماره 7227
پنجشنبه    21آذر 1398

ت مالیاتی میگویند
هنرمندان و فعاالن حوزه صنایع دستی از پیامدهای حذف معافی 

فرمانده ناجا  :تصادفات از ابتدای سال
تاکنون  ۱۰درصد کاهش داشته است

چینیها و هندیها بازار صنایع دستی ایران را تسخیر کردند
زهرا کشوری
خبرنگار

تازهترین تصمیم ســازمان امــور مالیاتی
کشــور بــازار صنایع دســتی و فرش کشــور
را وارد شــوک کــرد .این ســازمان تصمیم
گرفتــه مــاده  142قانــون مالیاتهــای
مســتقیم را حــذف کنــد .ایــن مــاده
کارگاههــای صنایــع دســتی و فــرش را
از پرداخــت مالیــات معــاف میکــرد.
هنرمندان و صنعتگران صنایع دســتی و
توگو با «ایران» این تصمیم
فرش در گف 
ســازمان امــور مالیاتــی را باعــث تعطیل
شدن بسیاری از کارگاههای کوچک صنایع
دســتی میداننــد .آنها هشــدار میدهند
در صورتــی کــه دولت این اقــدام را انجام
بدهــد پروانه تولیــد خود را پــس خواهند
داد« .فرهــاد فالح» مدیــر دفتر آموزش و
حمایت از تولیــد وزارت میراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور نیــز
توگــو بــا «ایران» حــذف معافیت
در گف 
مالیاتــی هنرمنــدان صنایــع دســتی را
تیرخــاص به بــازار ایــن حــوزه میداند.
فالح از نامه نگاری «علی اصغر مونسان»
وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی به وزیــر اقتصــاد و دارایی
خبــر میدهد تا شــاید از رهگــذر این نامه
نگاری کارگاههای صنایع دستی همچنان
از پرداخت مالیــات معاف بمانند .پیش
از مونسان نیز ســیدعباس صالحی ،وزیر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نامــهای به
دولــت توانســته بــود هنرمنــدان تئاتــر و
سینما را از پرداخت مالیات معاف کند.
ëëمخالفــت وزارت میــراث فرهنگــی،
صنایعدستیوگردشگریباحذفماده142
فــاح میگویــد« :وزارت میــراث
فرهنگــی موافــق ایــن حــذف نیســت».
به گفتــه او تولیدکنندگان صنایع دســتی
هماکنون نیز بشــدت مشــکل دارند .وی
میگوید« :نوسانات ارزی و کاهش ارزش
پول حســابی بازار آنها را برهم زده است.

 35درصد بازنشستگی ها زودهنگام است

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران گفت :میانگین سنی بازنشستگی در مشاغل
ســخت و زیان آور حدود  ۴۰ســالگی و چیزی بین ســنین  ۳۸تا ۳۹.۵ســال اســت،
بــه عبارت دیگر حدود  ۱۰ســال از ســن مقرر برای بازنشســتگی ،زودتر بازنشســته
میشــوند.به گــزارش ایســنا ،ناهیــد حیــدری در نشســت هــم اندیشــی اعضــای
کمیتههــای مشــاغل ســخت و زیــان آور بــا بیان اینکــه از دهــه  ۶۰تا کنــون تعداد
بیمهشــدگان ما هشــت برابر و تعداد بازنشســتگان ما  ۱۹برابر شده است گفت :از
 ۱۰۰درصد مســتمری ها ۳۵ ،درصد مربوط به بازنشستگیهای زود هنگام است.
از کل آمار بازنشســتگی های زودهنگام ۶۲ ،درصد به بازنشســتگی های ســخت و
زیانآور برمیگردد.

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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اجتماعــی پرداخــت نمیکنــد .ســازمان
تأمیــن اجتماعی هــم مشــکل دارد و به
هــر ترفنــدی میخواهــد تا هنرمنــدان را
حــذف کند ».او دربــاره ترفندهای تأمین
اجتماعی بــرای حذف بیمــه هنرمندان
صنایــع دســتی هــم میگویــد« :مثــاً
هنرمنــدی تنهــا کار میکنــد .بــرای تهیه
مــواد اولیه محــل کارش را تــرک میکند
و همــان زمان بازرســین ســازمان تأمین
اجتماعــی بــه کارگاه میآینــد و کارگاه را
غیــر فعــال قلمــداد و حــذف میکنند».
مشکل هنرمندان صنایع دستی به گفته
او بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود .بیمه
هنرمندان شناســنامهدار صنایع دســتی
و مرکز ملی فرش مشــترک اســت .فالح
میگوید« :مرکز ملی فرش بیشــتر سهم
بیمه شــدهها را به خود اختصــاص داده
و تنهــا  11درصد بیمه متعلق به صنعت
گران صنایع دســتی است ».این درحالی
اســت که شــورای عالی که بــه گفته فالح
مصوباتش حکم مصوبات هیأت دولت
را دارد مصوب کرده تا ســهم  11درصدی
صنایــع دســتیها بــه  30درصــد برســد.
فــاح میگویــد« :وزارت میراث فرهنگی
هم درخواســت ردیف مســتقل اعتباری
کرده اســت ».او میگوید به گرفتن ردیف
مســتقل در بودجه  99خیلی خوش بین

اســت هر چند تأکیــد میکند کفــاف نیاز
هنرمنــدان صنایــع دســتی را نمیدهــد.
او میگوید« :ما ســالی  5هــزار نفر تعهد
بیمه داریم 5 ،سال هم این تعهد انجام
نگرفته اســت یعنی  30هزار صنعت گر
در نوبت بیمه هســتند ».فــاح میگوید:
«حــاال ایــن وضعیــت را بگذاریــد کنــار
تــورم و عــدم صــادرات صنایع دســتی».
او بحــث را به معافیــت تولیدکنندگان از
پرداخت مالیــات ارزش افزوده میبرد و
میگوید« :متأسفانه نتوانستیم معافیت
مالیات ارزش افزوده را برای صنعتگران
بگیریــم ».بــه گفتــه او همه این مســائل
دســت به دســت هــم داده تــا وضعیت
صنعتگران صنایع دستی سخت شود .او
معافیت از مالیات را تنها دلخوشــی آنها
میداند و میگوید« :با این تصمیم ،دیگر
انگیزهای برای ادامه کار ندارد».
 70ëëدرصــد صنعتگــران صنایع دســتی
زن هستند
فالح به نکته مهمی هم اشاره میکند.
دولــت به خاطــر ســرانه اشــتغال ارزان،
بسیاری از شهروندان را به سمت صنایع
دســتی ســوق داد .ایــن کار تنهــا توســط
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری انجام نگرفت .سازمان محیط
زیســت و ســازمان جنگلهــا هــم بــرای

حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
کشــاورزان و دامداران را به سمت صنایع
دســتی ســوق داد .فالح میگوید« :با این
شــرایط آنها دیگر نمیتواننــد کار کنند».
او  70درصــد صنعتگران صنایع دســتی
را زنانی میدانــد که در خانه کار میکنند
و میگوید« :بسیاری از هنرمندان صنایع
دستی از قشرهای ضعیف هستند».
ëëپروانههای تولید را پس میدهیم
«نیما ذاکری ســعید» یکی از اعضای
کمپیــن حمایت از صنایع دســتی هم در
توگو با «ایران» از امضای یک طومار
گف 
اعتراضی توسط هنرمندان صنایع دستی
در مخالفــت بــا حــذف مــاده  142خبــر
میدهــد و میگویــد« :در صــورت وقــوع
این اتفاق همه هنرمندان صنایع دستی
پروانههای تولیدشــان را پس میدهند».
او میپرســد چــرا دولت همه راههــا را به
روی ما بسته است؟
او از تعطیــل و نیمــه تعطیــل بودن
کارگاههای صنایع دستی خبر میدهد و
میگوید« :بازار فروش ندارد و بســیاری
از صنایع دســتی روی دست هنرمندان
مانــده اســت ».او دربــاره کارت صنایع
دستی میگوید« :تنها مزیت این کارت
گرفتــن وام و معافیــت مالیاتــی بــود
کــه اآلن میخواهنــد ایــن معافیــت را

بردارند ».او به نامه نگاری «سیدعباس
صالحــی» ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی به معاون اول رئیسجمهور،
رئیسدفتــر رئیسجمهــور و وزیــر امور
اقتصــادی و دارایــی ،اشــاره میکنــد و
میگوید« :وزیر ارشــاد توانســت دوباره
معافیــت مالیاتــی را بــرای هنرمنــدان
ســینما و تئاتر پس بگیرد امــا درباره ما
هنــوز هیچ مســئولی صحبتــی نکرده و
حمایتــی نکــرده اســت!» او میگویــد:
«چطــور مــدام از صــادرات چمدانی و
ارزآوری آن صحبــت میکننــد اما حاال
کــه نیــاز به حمایــت داریم کســی به ما
کمک نمیکند».
«شــاهرخ پوری» هنرمند محصوالت
توگــو بــا «ایــران»
نمــدی هــم در گف 
حــذف معافیــت مالیاتــی را باعــث
تعطیــل شــدن کارگاههــای کوچــک و
رونق بــازار داللــی میدانــد .او میگوید:
«نمیدانــم دلیــل ایــن همه فشــار روی
مــردم چیســت؟» پــوری میگویــد« :اگر
معافیــت مالیاتــی حــذف شــود پروانــه
تولیدم را پــس میدهم ،در هیچ رویداد
دولتی هم شــرکت نمیکنم .میروم در
نمایشــگاههای آزاد کنار لواشــک و پفک
نمک فروش میایستم».
ëëداللیرونقمیگیرد
«ســید محمــد عبدالهــی» ریاســت
اتحادیه صنایع دســتی واشــیای قدیمی
و ریاســت کارگــروه صنایــع دســتی و
توگــو بــا
گردشــگری کشــور هــم در گف 
«ایران» هشدار میدهد حذف ماده 142
معافیــت مالیاتی ،بازار صنایع دســتی را
بــه دالالن اجناس چینی و هنــدی واگذار
میکند .او این حذف را باعث گران شدن
اجناس صنایع دســتی و بیانگیزه شــده
هنرمنــدان میداند و میگویــد« :صنایع
دســتی در ســبد کاالی خانــوار نیســت،
بنابراین حذف ایــن معافیت هم باعث
میشــود ایــن بــازار خــاص مشــترهای
بیشتری از دست بدهد».

کارشناسان در نشست تخصصی «سیاستهای دوستدار کودک ،پرورش ،آموزش ،آینده» مطرح کردند
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قیمت مواد اولیه سر به آسمان گذاشته،
تــوان مالی تولیــد کنندهها کاهــش یافته
اســت .مشــتریها کــم شــدهاند ».فــاح
بــا توجه بــه تحریمهــا میافزایــد« :نگاه
تولیدکننــدگان صنایــع دســتی بــه بــازار
داخلــی اســت ».او عــدم بازگشــت ارز را
باعث ضعیف شــدن بنیه تولیدکنندگان
صنایع دستی و فرش میداند و میگوید:
«تنهــا دلخوشــی آنها معافیــت مالیاتی
است».
ëëهنرمندانــی کــه بیمــه ندارنــد امــا باید
مالیاتبدهند
او برای اینکه وضعیت تولیدکنندگان
صنایع دســتی را شفاف کند بحث را به
ابتدای دهه  80میبرد یعنی سال .82
آن ســال دولــت کارفرمــای هنرمنــدان
قالیبــاف و صنعتگــران صنایع دســتی
میشود و تعهد میکند سالیانه  5هزار
هنرمند صنایع دستی را بیمه کند .قرار
میشــود کارفرما  70درصــد حق بیمه
را بپــردازد و هنرمند هم  7درصد باقی
مانــده را .این قرار امــا در دهه  90برقرار
یماند.
نم 
فــاح میگویــد« :از ســال  93تــا 97
نتوانســتیم هیــچ هنرمنــدی را بیمــه
کنیم چون نتوانســتیم اعتبــاری از دولت
بگیریم ».سال  97تالشهای علیاصغر
مونسان وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایــع دســتی و «پویــا محمودیــان»
معاون صنایع دستی کشور به تخصیص
اعتبــاری ســه میلیــاردی منجر میشــود
و  812هنرمنــد زیــر چتــر حمایتــی بیمه
میروند .ایــن عدد در مقابل هنرمندانی
کــه بیمه نشــده بودنــد عدد کمی اســت
اما به گفته فالح همین عدد هم مدام از
سوی ســازمان تأمین اجتماعی با ریزش
رو بــه رو میشــود .ایــن ریــزش تعــداد
هنرمنــدان بیمــه شــده را از 41هــزار نفــر
به  39هــزار نفر کاهــش داد .او اینجا هم
پــای دولت را وســط میکشــد و میگوید:
«دولت پول ندارد و حق بیمه را به تأمین

ایرنا

فرمانده نیروی انتظامی از ورود بیش از  ۴۰۰دستگاه خودروی
مجهز برای مسیرهای اصلی به ناوگان پلیس راهور خبر داد
اخــــــــبار
و اعــام کرد که بزودی تعداد بیشــتری خــودرو به مجموعه
پلیس وارد خواهد شــد .به گزارش ایســنا ،ســردار حســین اشــتری در رزمایش طرح
ترافیکی زمستان  ۹۸با اشاره به آمار جان باختگان حوادث رانندگی اظهار کرد :مقام
معظم رهبری تأکید دارند که حتی یک کشــته نیز برای تصادفات زیاد است .ما نیز
همه باید در این راستا حرکت کنیم و  ۱۷هزار کشته را زیاد میدانیم؛ اما باید این نکته
را هم بگویم که آمار جان باختگان ما در سالهای اخیر کاهش بسیاری داشته است
و علیرغم افزایش چند برابری خودروها و ترددها ،شمار جان باختگان کاهش یافته
است .اشتری گفت :باید عوامل بروز تصادفات برطرف شود .درست است که در رتبه
نخســت عامل انســانی قرار دارد ،اما صنعت خودرو ،وضعیت راهها ،دســتگاههای
امدادی و ...نیز مؤثر هستند .بعد از عامل انسانی مهمترین عامل تصادفات ،بحث
جادهها است و ما باید جادههای استاندارد با عالئم استاندارد داشته باشیم .فرمانده
نیــروی انتظامی از کاهش ۱۰درصدی تصادفات رانندگی از آغاز ســالجاری تاکنون
خبر داد .وی افزود :از طرح نوروز به این سمت جان باختگان نیز سه درصد کاهش
داشــته اســت و در عین حال آمار تردد نیز رشد  ۲.۵درصدی داشته است .اشتری با
اشاره به مسأله ترافیک گفت :موضوع ترافیک یک موضوع ملی است .برخی افراد
تصور نکنند که اگر ترافیک افزایش یافته یا تصادفی پیش آید صرفاً نیروی انتظامی
باید پاسخگو باشد .همه دستگاهها مسئولند و وظیفه دارند.
 ۶۴ëëدرصد تصادفات منجر به فوت برونشهری است
پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه
اغلــب تصادفاتی که منجر به فوت شــدهاند ،برون شــهری بودند ،گفت :بر اســاس
آمار پزشــکی قانونی در سال گذشــته  ۶۴درصد تصادفات که منجر به فوت شدهاند
برونشــهری بوده و بیشــترین علت فوتیها نیز ضربههای مغزی یا شکستگیهای
متعــدد بــوده اســت .وی افــزود :پیش از ایــن میگفتند ما بــه ازای هــر  ۱۰۰هزار نفر
جمعیت  ۳۴.۵نفر کشته داریم اما سال گذشته طبق آخرین آمارها به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر  ۲۰کشته داشتیم که نرم جهانی نیز  ۱۸.۲کشته به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر است.
کولیوند با تأکید بر اینکه در حال حاضر به نرم جهانی بسیار نزدیک شدهایم ،گفت:
طبق مقایسهها در سال گذشته بر اساس آمار پزشکی قانونی ۴۳درصد کشتهشدگان
در حادثه ،رانندگان و  ۳۶درصد سرنشینان بودند همچنین  ۲۱.۱درصد کشته شدگان
را نیز عابران پیاده تشــکیل دادهاند .وی ادامه داد :بیشــترین خودروهایی که حادثه
ایجاد کرده بودند نیز خودروهای ســواری و پس از آن موتورســیکلتها بودند که این
آمار نشان میدهد درصد تصادف خودروهای عمومی کمتر است و با توجه به این
آمار ،مردم باید تالش کنند تا بیشتر از خودروهای عمومی استفاده کنند.

یک جـدول با دو شـرح
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نمیتوان با برنامه دیروز کودک امروز را برای فردا تربیت کرد
پرستو رفیعی

خبرنگار

کــودک و جایــگاه او در جامعــه یکــی از
مهمتریــن عوامــل توســعه یافتگــی در
کشورهاســت .متخصصــان معتقدنــد
کودکانــی که به درســتی آموزش میبینند
میتوانند در توســعه و پیشــرفت کشــورها
نقشــی مهــم و مؤثــر داشــته باشــند .از
ایــن رو آمــوزش و پــرورش کــودکان مورد
توجه فعــاالن حوزه کــودک قــرار دارد .در
همیــن راســتا دومیــن نشســت تحلیلی،
تخصصی سیاستگذاری کودک با موضوع
«سیاســتهای دوســتدار کودک ،پرورش،
آموزش ،آینده» در «اندیشــگاه فرهنگی»
کتابخانه ملی برگزار شــد .در این نشســت
که بــه «میزبانی کانون فعــاالن اجتماعی
حزب اعتدال و توسعه» برگزار شد محمود
عباسی،دبیرمرجعملیکنوانسیونحقوق
کــودک با تأکیــد بر اینکــه با برنامــه دیروز
نمیتوان کودک امروز را برای فردا تربیت
کرد ،گفت :شــعار ســالجاری کنوانســیون
حقــوق کــودک« ،تحــول در حــوزه حقوق
کــودک» نامگــذاری شــده و برنامههایــی
برای انجام فعالیتهــای فراتر از وظایف
روزمره مسئولین همه دستگاهها و نهادها
در نظر گرفته شده است .در ابتدای سال به
منظور دســتیابی به این هدف با شناسایی
چالشهای اساسی وآسیبهای عمدهای
که کودکان را تهدید میکند برای هر استان
کشوربرنامهریزیکردهایم.
وی ادامه داد :مهمترین چالشی که در
همه استان ها به چشم میخورد موضوع
آمــوزش و بازماندگــی از تحصیــل اســت.
در برخــی اســتانهای محــروم از جملــه
سیســتان و بلوچســتان وضــع آمــوزش و
فقر بســیار ناگوار اســت .در حاشیه کرمان
نیــز کودکان زیــادی در فقــر مطلق زندگی
میکننــد .البته پژوهشها نشــان میدهد
در برخــی از اســتانهای تقریبــاً برخــوردار
مانند اســتان گلســتان نیز با چالش جدی
بازماندگــی از تحصیــل مواجــه هســتیم
بهطــوری که آمــار نشــان میدهــد در این
اســتان حدود  30هــزار کــودک بازمانده از
تحصیل وجود دارد.
معــاون وزیــر دادگســتری بــا تأکیــد بر
اینکه موضوع آموزش یکی از چالشهای
جــدی مــا به شــمار میآیــد خاطر نشــان
کــرد :حمایت همــه جانبه دولــت در این
زمینهها الزم است اما کافی نخواهد بود .از
این رو بدون مشــارکت همه فعاالن حوزه
حقوق کودک نمیتوان با همه مشــکالت

و آســیبهای موجــود در ســطح جامعــه
مقابلهکرد.نهادهاوتشکلهایمردمنهاد
بهتریــن گزینــه برای حــل این مشــکالت
هستند و میتوانند نقشــی محوری در این
زمینه داشته باشند ،چرا که هم آسیبها را
از نزدیک لمــس کردهاند و هم خانوادهها
به آنها اعتماد دارند.
عباســی اضافــه کــرد :وزارت آمــوزش
و پــرورش متولــی اصلی آمــوزش کودکان
یعنــی افــراد زیــر  18ســال اســت کــه 23
میلیون از جمعیت ما را تشکیل میدهند.
متأســفانه برنامــه منســجم و سیاســت
روشــنی در امر آموزش در مهدکودکها و
حتی در مدارس وجود ندارد.
ëëنهادهــای مدنی مؤثــر در تحول حوزه
آموزش و پرورش
ســید مالک حســینی ،رئیس ســازمان
مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران
نیــز معتقد اســت ،مســیر تغییــر عمیق و
البتــه تدریجی درحوزه آمــوزش و پرورش
که جامعه هــدف آن کودکان اســت جز با
قدرتمند شــدن جامعه مدنی و نهادهای
مدنی هموار نمیشود.
وی تأکیــد کــرد :آمــوزش رســمی و
کالســیک در کشــور با نقدی جــدی مواجه
اســت .بــه نظــر مــن هنــر و آزادی دو رکن
اساسی فلســفه آموزش است .در سیستم
آموزش رســمی کشــور ما ایــن دو رکن چه
جایگاهــی دارنــد؟ آمــوزش هنــر تعامل،
ارتباط گرفتــن و ...در کدام قســمت نظام
آموزشی ما قرار گرفته است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت
کودکان آســیب دیــده عنــوان کرد:حاال اگر
در مــورد آمــوزش کــودکان آســیب دیده و
کودکان کار صحبت کنیم که قدمتی کمتر
از دو دهــه دارنــد بــا چالشهای بیشــتری
مواجــه خواهیــم بــود .با وجــود چالش در
نظام آموزش رسمی کشور نظام آموزش
کــودکان کار هــم شــرایط بهتــری نخواهد
داشت.
ëëدرک ما از آموزش نادرست است
محمود تلخابی ،مدیر کارگروه تربیت
شناختی ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی با انتقاد از درک مردم از آموزش
گفــت :کیفیت آمــوزش در هــر جامعهای
بازتابــی از فهــم عمومی مــردم از تربیت
اســت و ایــن گونــه نیســت کــه دولــت یــا
معلمان یا ساختار تعلیم و تربیت مسئول
این جریان باشد.
وی ادامــه داد :در شــرایطی کــه مــردم
ندانند آموزش با کیفیت و خوب چیست،
نمیتوان در سیاستگذاری آموزش کودکان

موفــق عمل کــرد .این بدان معنا نیســت
که فقط مدارس محروم مثالً در سیســتان
و بلوچستان از کیفیت پایین آموزش رنج
میبرند بلکه در نقاط برخوردار کشور هم
گزارشهایــی در مــورد کیفیت نامناســب
تعلیم و تربیت مواجه هستیم.
او تأکیــد کــرد :مــردم ما بــرای آموزش
فیزیــک و شــیمی بــه کودکانشــان
هزینهمیکنند ،امــا از آموزشمهارتهای
زندگــی و مهارتهــای اجتماعــی غافــل
هستند و اصالً درک درستی از ضرورت آن
ندارند .بنابراین ،باید ابتدا سراغ خانوادهها
و جامعــه رفــت ،بعــد بــه آمــوزش خــود
کودکان بپردازیــم .والدین و معلمان باید
آموزشببینند.
وی افــزود :مــا در ســطح بنیادهــای
مردم نهاد قرار نیســت کیفیت آموزش را
اصالح کنیــم .ما باید به ســراغ خانوادهها
و جامعــه برویم .ما با یک مفهــوم به نام
سرمایه شــناختی مواجه هستیم .سرمایه
شــناختی ،توان یک ملت برای فکر کردن
و حل مســأله است .ما امروز به این نتیجه
رسیدهایم که توسعه یک جامعه منوط به
سرمایه شناختی است چراکه توسعه ،فکر
میخواهد.
ëëســرمایهگذاری برای آموزش کودکان
زیر  5سال
دکتــر حبیــباهلل مســعودی فریــد،
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی
کشــور با تأکید بر اهمیت آموزش کودکان
به عنــوان ســرمایههای کشــور ،گفــت :هر
انســانی بــرای اداره زندگــی خــود نیازمند
آموزش است .بخش مهمی از آموزش در
سیستم آموزش و پرورش دیده شده است
امــا در همان ســنین گروه دیگری هســتند
کــه میتوانند در آموزش مناســب کودکان
تأثیرگذار باشند .در واقع بخشی از آموزش،
کلــی و برای همه کودکان اســت امــا برای
کــودکان با نیاز ویــژه مانند کــودکان دارای
معلولیت باید اقدامات بیشــتری صورت
پذیــرد .کودکانی کــه در دهکهــای پایین
درآمــدی قرار دارند ،کودکان کار و خیابان،
کــودکان در معرض آســیب و کودکان تک
والد همگی در گروه کودکانی قرار میگیرند
که برای آموزش و دستیابی به مهارتهای
مدیریــت و اداره زندگــی خــود در آینــده
نیازمندتوجههایخاصهستند.
وی تأکید کرد :در ســنین زیر  5سال که
کودکان در مهد کودکها آموزش میبینند
بایــد بــا نــگاه ســرمایهگذاری بــه موضوع
آموزش توجه شود .در سال  2013هنگامی
که هشتمین کنفرانس ارتقای سالمت در

فنالند برگزار شــد کتابی با عنوان سالمت
در همه سیاستهامعرفی شد .در بخشی
از این کتاب آمده که کشورهای حوزه غرب
اروپا و امریکای شمالی  2تا  4درصد تولید
ناخالــص داخلــی خود را برای رشــد همه
جانبه کــودکان هزینه میکنند .متأســفانه
این عدد در کشــورهای آسیایی و آفریقایی
 0.2درصــد اســت .بــرآورد سرانگشــتی در
کشور ما نشــان میدهد که این رقم حدود
0.4درصد اســت البته آمــار دقیقی در این
بــاره وجــود ندارد .ایــن در حالی اســت که
بیشــترین بازگشــت ســرمایه در یک کشور
زمانی اســت که بــرای کودکان زیر  5ســال
سرمایهگذاریمیشود.
مســعودی فرید با تأکید بــر اینکه باید
آموزش پیش دبستانی به آموزش رسمی
واجباری در کشــور تبدیل شود خاطرنشان
کرد:آمارها نشان میدهد حدود 15درصد
از کــودکان ســنین مهدکــودک از آمــوزش
و خدمــات مهــد کودک اســتفاده میکنند
امــا در مــدارس این عدد بــاالی 95درصد
اســت .در واقــع در ســنین دبســتان دولت
خود را موظف به آموزش عمومی میداند
و تالش میکند این وظیفه را انجام دهد.
وی ادامــه داد :مــن گمــان میکنم در
حوزه آمــوزش باید به ســه موضوع مهم
توجه کنیم .نخســت اینکه آموزش فقط
مربوط به آموزش و پرورش نیســت بلکه
برخی تعییــن کنندههــای اجتماعی هم
مؤثر اســت .به این معنا که مثالً در بحث
بازمانــدگان از تحصیــل ،فقــر موضــوع
مهمــی اســت پــس نهادهــای حمایتــی
ماننــد ،بهزیســتی ،کمیتــه امــداد امــام
خمینی و ..باید اقداماتی را انجام دهند تا
کودک بتواند به نظام آموزشی دسترسی
پیدا کند .یا در موضوع آموزش معلولین
بجز بحث مناسبسازی که خیلی هم در
آن موفــق نبودیم موضــوع ایاب و ذهاب
این کودکان مهم است که باید مورد توجه
قرار گیرد.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه مــدارس بایــد
بــه مــدارس زندگــی تبدیــل شــود گفــت:
موضوع دیگــر بازاریابی اجتماعی اســت.
مابایــد مردم را قانع کنیم کــه برای اینکه
فرزندانشــان زندگی بهتری داشــته باشند
باید مهارتهایی همچون هوش هیجانی
را در کــودکان تقویت کنیــد .در این هنگام
اســت کــه والدیــن همــان طــور کــه بــرای
کالسهــای فیزیــک و شــیمی و ریاضــی
هزینه میکنند بــرای آموزش مهارتهای
زندگــی فرزندانشــان هــم ســرمایهگذاری
خواهندکرد.

