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یادداشت

آنطور که مسئوالن وزارت آموزش و پرورش میگویند مسائل اداری ،مالی،
آموزشی ،پرورشی و دستمزد بیشترین حجم شکایتها از این وزارتخانه را
تشـ ــکیل میدهد البته بیش از  50درصد از شکایات مردم به وزارت آموزش
و پرورش بحق اسـ ــت .این را مدیـ ــرکل ارزیابی عملکرد و پاسـ ــخگویی به
شـ ــکایات آموزش و پـ ــرورش مطرح میکنـ ــد ومیگوید بیشـ ــترین حجم
شـ ــکایات مردم هم تخلفات مالی و پرورشی است که خانوادهها از مدارس
فرزندانشـ ــان داشتهاند برای همین ما سـ ــامانه بررسی مشکالت خانوادهها
و فرهنگیان را راهاندازی کردیم تا بتوانیم به راحتی پاسـ ــخگوی مشـ ــکالت
افراد باشـ ــیم« .رحیم میرشاه ولد» به موضوعی اشـ ــاره میکند که خیلی از
خانوادهها نمیدانند که سیسـ ــتمی برای آنها تهیه شده تا بتوانند مشکالت
خـ ــود را به گوش مسـ ــئوالن برسـ ــانند .او در این باره به سـ ــئواالت خبرنگار
«ایران» پاسخ میدهد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در گفت و گو با «ایران»:

ëëدر ســـال تحصیلی جدید یعنی در سال
 95-96چقـــدر والدیـــن دانشآموزان از
رفتاراولیایمدرسهشکایتکردهاند؟
در  2سال گذشـــته بحث ساماندهی
شـــکایات مـــردم را داشـــتیم .بهایـــن
معنـــا کـــه در وزارت آمـــوزش و پرورش
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت
را تدویـــن و بـــه اســـتانها ابـــاغ کردیم.
همچنین ما توانســـتیم ســـامانه پاســـخ
به شـــکایت طراحی کنیم که دو ســـالی
میشود در اســـتانها به شکل آزمایشی
در حـــال اجـــرا اســـت .ایـــن ســـامانه در
همه اســـتانهای کشـــور وجـــود دارد .از
خاصیت این ســـامانه این است که افراد
شـــاکی حتماً باید مشـــخصات خـــود را
وارد کنند.این موضـــوع کمک میکند تا
شـــکایتهای بینام جایی در سیســـتم
نداشـــته باشـــد .بهعبارت دیگر یک نوع
غربالگری نسبت به شکایاتی که مطرح
میشـــود ،صورت گرفته اســـت که واقعاً
افرادی که شـــاکی هســـتند و حقی علیه
آنها تضعیف شـــده است بتوانند در این
ســـامانه براحتی پیـــام خـــود را بگذارند.
در سه سال گذشته ســـاالنه در حدود 40
هزار شـــکایت به دســـتمان میرســـید
که با راهاندازی ســـامانه این عدد کاهش
پیدا کرد .این موضوع نشـــان میدهد که
حوزههای ما در پاسخگویی فعال هستند
و البته تعداد شکایتهای بینام هم به
حداقل رسیده است .البته این بدان معنا
نیست که هیچ شکایتی به شکل دستی
به ما نمیرســـد ،شکایت دســـتی هم از
ســـازمانهای مختلف و از افراد مختلف
به دستمان میرســـد .همان شکایتها
هـــم ســـاماندهی میشـــود .در  9ماهـــه
امســـال  9هزار و  610شکایت در سامانه
داشـــتیم که  8هـــزار و  809شـــکایات از
طریق سامانه و  801شکایت هم از طریق
نامه به دست ما رسیده است .از مجموع
ایـــن شـــکایتها نزدیک به هـــزار و 590
نامه شکایت نبودند بلکه پیشنهادهایی
بود کـــه افراد بـــرای وزارتخانه داشـــتند.
همچنین حدود  700انصراف از شکایت

داشتیم .در مجموع از این شکایتهای
مطـــرح شـــده  5هـــزار و  787شـــکایت
بررسی شده است و  407شکایت در حال
بررسی است.
ëëاشـــاره کردید که خانوادهها حتماً باید
اســـم خود را بیاورند ،شـــاید خیلیها به
خاطر اینکه معلـــم و یا ناظـــم نداند از او
شکایتی شده از شـــکایت پرهیز میکنند
چرا که میترسند مدیر مدرسه یا معلم با
دانشآموزبرخوردخوبینداشتهباشند.
نمیخواهم بگویـــم هرگز این اتفاق
نمیافتد ،ممکن است این اتفاق بیفتد
اما این سامانه باز میتواند مرجعی برای
طرح مسأله و شکایت کردن باشد و این
قابلیت پیگیـــری دارد و مطمئناً برخورد
مـــا شـــدیدتر خواهد بـــود .بایـــد فضای
امنی ایجاد شـــود که هر کس بتواند از هر
شخصیمسألهایدارد،مطرحکندمنتها
باید شـــرطش این باشـــد که فـــرد واقعاً
شاکی باشد و شکایت وجود داشته باشد،
ضمن اینکه بحق شـــکایت کند و اتهام
زنی در شکایت نباشد ،آبروریزی نکند و
مسائل حاشیهای را در شکایت وارد نکند
تا بتوان در فضای امنی به این شـــکایت
رســـیدگی کرد .ما اجـــازه نمیدهیم که
معلم و ناظم با دانشآموز برخورد کنند.
ëëامسالبیشترشکایتهادرارتباط باچه
موضوعاتیبود؟
باالتریـــن فراوانـــی دربـــاره مســـائل
اداری ،مالی ،آموزشی ،پرورشی و حقوق
است.
ëëوچقدربحقبوده؟
چیزی در حدود  48درصد شکایتها
بحق است .یعنی اگر حقی از کسی ضایع
شده یا کسی مورد تعدی قرار گرفته باشد
با طرح شکایت به حقاش رسیده است.
ëëپس شـــما هم به این نتیجه رسیدهاید
که مدارس از خانوادهها شـــهریههای باال
یکنند؟
دریافتم 
بله ،ممکن است این موضوع باشد و
یا مسائل مالی در داخل اداره باشد.
ëëمگر این ســـامانه مخصوص خانواده
دانشآموزاننیست؟

نیم نگاه

ëëرحیم میرشـــاه ولد :در  9ماهه امســـال  9هزار و  610شـــکایت در
سامانه داشتیم که  8هزار و  809تا از شکایات از طریق سامانه و 801
شکایت هم از طریق نامه به دست ما رسیده است
ëëمعلمانی که حکم تعلیق از سوی آموزش و پرورش گرفتهاند از
رفتن به کالس درس محروم هســـتند تا زمانی که رأی صادر شود.
امسال هم همان معلم زنجانی حکم تعلیق گرفت
ëëیادم نمیآید درباره اعتیاد معلمان گزارشی داده باشند .ممکن
است در اســـتانها و شهرستانها مطرح شـــده باشد اما در تهران
اصالً بهیاد ندارم

همه میتوانند از این سامانه استفاده
کنند؛ دانشآموزان و فرهنگیان.
ëëدرایـــن ســـامانه چقـــدر دانشآموزان
شکایتداشتند؟
حجم دانشآموزان بسیار کم است.
ëëشاید به این دلیل بوده که اطالعرسانی
درستیانجامنشده؟
قبول داریم .هنوز خیلی از خانوادهها
نمیدانند که میتوانند در خانه بنشینند
و از طریق ســـامانه شـــکایت خـــود را به
دست ما برسانند.
ëëدر ســـال تحصیلی جدید شاهد حجم
زیـــادی از تنبیههـــا در مـــدارس بودیم ،با
اینکه پرسش مهر رئیس جمهوری درباره
رفع خشـــونت بود اما از همـــان مهر ماه
شـــاهد اخباری در زمینه کـــودکآزاری در
مدارس بودیم .شـــما چطـــور با معلمی
که دانشآمـــوز را تنبیه میکنـــد برخورد
میکنید؟
این موضوع را حوزه بازرســـی بررسی
میکند و هیأت تخلفات اداری رأی صادر
میکند .البته این رأی متناســـب با تنبیه
صادر میشود .میزان شـــکایت خانواده
درباره تنبیه بدنی دانشآموزان میگوید
که در ســـال  ،93هزار و  249مورد شکایت
درباره تنبیه بدنی داشتیم ،در سال 94این
عدد به  675فقره تقلیـــل پیدا کرد .یک
دلیلش این اســـت که آموزش و پرورش
با همه قوانیـــن و مقررات خودش تالش
کـــرده تا بتوانـــد جلوی تنبیه بدنـــی را در
مدارسبگیرد.جلساتمتعددیتشکیل
شـــده ،آموزشهـــای ضمـــن خدمـــت

بسیاری طراحی شده است و با معلمان
در زمینـــه روان شناســـی تعلیم و تربیت
صحبت کردیم .وظایف و مأموریتهای
مدرســـه را مشـــخص کردیم و گفتیم که
مدیر ،معلـــم و ناظم چـــه کارهایی باید
انجامدهند.بااینهمهکاهششکایتها
در زمینه تنبیه دانشآموزان در ســـال 94
نشـــان دهنده این اســـت که فعالیت ما
قابل قبول بوده است.
ëëاماخبرهاچیزدیگریرامیگویند؟
خبرها بهخاطر افزایش شـــبکههای
مجازی اســـت ً
قبـــا این چنیـــن مطرح
نمیشـــد .به آمار ما دقـــت کنید که در 6
ماهه اول سال 198 ،شکایت درباره تنبیه
بدنی به دست ما رسیده است.
ëëاین به خاطر تابستان است تعطیالت
تابستان باعث شـــده حجم آمار شما هم
کاهشپیداکند؟
حتماً از مهر به بعد این عدد افزایش
پیدا میکنـــد و ما هنوز آن آمـــار را جمع
نزدیـــم .امـــا بنـــده مطمئن هســـتم که
شکایتهای ما میانگینش همین است.
با این همه باید قبـــول کنیم این فضای
مجازی است که فرصت داده تا ماجرای
تنبیـــه دانشآمـــوزان دســـت بهدســـت
شـــود .مردم هـــم احســـاس میکنند که
تنبیه بدنی فـــراوان اتفاق میافتد .تنبیه
جزو مواردی اســـت که ما هرگر گذشـــت
نمیکنیم .حتی اگر اولیای دانشآموزان
رضایت دهند آموزش و پرورش گذشت
نمیکنـــد .ما معلم خاطـــی را به هیأت
تخلفـــات اداری معرفـــی میکنیـــم تـــا

بفهمد نباید روی دانشآموزان دســـت
بلندکرد.
ëëامســـال چند معلم به خاطر مشکالت
روحیوروانیازکاربرکنارشدند؟
معلمانـــی که حکم تعلیق از ســـوی
وزیر آموزش و پرورش گرفتهاند از رفتن
به کالس درس محروم هستند تا زمانی
کـــه رأی صادر شـــود .امســـال هم همان
معلم زنجانی حکم تعلیق گرفت.
ëëهم اکنون پرونده معلم زنجانی در چه
وضعیتیاست؟
پرونده هنوز در هیأت تخلفات اداری
است و ما هم منتظریم تا رأی صادر شود
که به اطالع مردم میرسانیم.
ëëپیگیرحالدختربودید؟
آمـــوزش و پـــرورش منطقـــه را
مکلف کردیم تا شـــرایط روحـــی و روانی
دانشآمـــوز را بررســـی کنـــد .مشـــاوران
مـــا ســـعی در بازســـازی روحـــی و روانی
دانشآمـــوز دارنـــد .آمـــوزش و پرورش
نمیتواند نسبت به سرنوشت این بچهها
بیتفاوتباشد.
ëëآیا شـــما دقت میکنید که چه فردی را
اســـتخدام آموزش و پرورش میکنید آیا
بهلحاظ روحی-روانیصالحیتدارد؟
مـــا چنـــد مـــدل اســـتخدام رســـمی
در آمـــوزش و پـــرورش داریـــم یک نوع
اســـتخدام از طریق دانشـــگاه فرهنگیان
انجـــام میشـــود .افـــراد در کنکـــور
سراســـری شـــرکت میکنند کســـانی که
امکان قبولی دانشـــگاه را داشـــته باشند
انتخاب ،مصاحبه و گزینش میشـــوند.

راه درازتا پاسخگو شدن
آموزش و پرورش

اگـــر کســـی ادعا کند کـــه آمـــوزش و پـــرورش نهادی
پاسخگوســـت ،به نظر میرســـد که پیـــش از هر چیز
باید به تعریف واژه «پاســـخگویی» بپردازد و روشـــن
ســـازد که به طور دقیق منظورش از آن چیســـت؟ اگر
«پاسخگویی» بدین معنا باشد که بر تارنمای رسمی
مهدی بهلولی
وزارتخانه ،جایی برای دریافت پیشنهادها و رسیدگی
عضو کانون صنفی معلمان
به شـــکایتهای مردمی در نظر گرفته شده یا در هر
استان تهران
منطقه آموزشی ،صندوقی به همین منظور گذاشته
شده است تا اگر کسی شکایتی کرد به آن پاسخی داده شود ،به گمانم به تحریف
معنای «پاســـخگویی» دست زدهایم یا دســـت کمش این است که بگوییم به
تقلیـــل معنایی ایـــن واژه پرداختهایم .البتـــه تجربههای شـــخصی و دیدهها و
شـــنیدههای نگارنده میتواند تأیید کند که آموزش و پرورش در این معنا ،یک
نهاد «پاسخگو» اســـت .برای نمونه این که اگر دانشآموزی از دست آموزگاری
شـــکایت کند و از آموزش و پرورش بخواهد که در موضوع دخالت کند میتوان
تأیید کرد که به نوعی به دانشآموز یا خانواده او پاســـخی داده میشـــود .اما اگر
دانشآموزی برود از این موضوع شکایت کند که چرا در کالس چهل نفره دارد
درس میخواند بعید میدانم که پاسخی رضایتبخش دریافت کند.
پس پاســـخگویی یـــک نهاد و در اینجـــا آموزش و پرورش ،ســـطوح و معناهای
متفاوت دارد .میتوان پذیرفت که در بیشتر زمانهایی که شکایتهای مردمی
و دانشآمـــوزی از آموزگاران اســـت آمـــوزش و پرورش کمابیـــش با جدیت به
بررســـی آن میپردازد اگرچه همین ســـخن هم ،نمونههایی نقض کننده دارد
که شـــماری از آنها ،در سطحی گسترده ،رسانهای هم شدهاند اما اگر شکایت از
تصمیمهای نادرســـت و شرایط بد آموزشـــی خود آموزش و پرورش باشد خبر
چندانی از «پاســـخگویی» جدی و درست و حسابی نیست .این که سالهاست
آموزگاران بســـیاری به روشهای گوناگون به دشـــواریهای مادی و معیشـــتی
خود انتقاد و اعتراض دارند و آن را با صدای بلند به گوش فرادستان آموزش و
پرورش رساندهاند و کمتر پاسخی رضایتبخش دریافت کردهاند میتواند مثال
نقض خوبی برای ادعای پاســـخگو بودن این وزارتخانه باشد .در برابر این جور
شـــکایتها ،بیشـــتر فرادســـتان آموزش و پرورش به محدودیتهای مالی این
وزارتخانه اســـتناد میدهند و این که کاری از دســـت آنان برنمیآید .خب ،خود
این میتواند نوعی پاسخگو بودن دانسته شود اما در این صورت ،پاسخگو نبودن
چه معنایی خواهد داشت؟!
فرض کنید پدر یا مادر دانشآموزی برود از یک مدیر مدرســـه دولتی شـــکایت
کند که مدیر ،با عنوانهای گوناگون از خانوادهها پول میگیرد -برای نمونه این
که بدون خواست و اطالع پدر و مادر دانشآموزان ،کالسهای اضافه در برنامه
هفتگـــی درنظر میگیرد و پول این کالسهـــا را از خانوادهها دریافت میکند ،و
آن پدر و مادر بروند بگویند که برابر اصل  30قانون اساســـی آموزش و پرورش
باید رایگان باشد -در این صورت به نظر شما آموزش و پرورش پاسخ و واکنشی
رضایتبخش از خود نشـــان خواهد داد؟ بیگمان نـــه .چرا که آموزش و پرورش
خودش از وضعیت مالی مدرســـهها آگاهی دارد و میداند که اگر مدیر این کار
را نکند پس چگونه میتواند مدرســـه را مدیریـــت کند و هزینههای گوناگون آن
را بپردازد.
پاســـخگو بودن یا نبودن آموزش و پرورش ،جنبههای دیگری هم دارد .در
کشـــورهای پیشـــرفته جهان آموزش ،تصمیمها و سیاســـتهای آموزشی،
هم بربنیاد دیدگاههای آموزگاران و کارشناســـان آموزش گرفته و ســـاخته
میشـــوند و هم بـــر بنیـــاد دیدگاهها و گرایشهـــای فرهنگـــی و اجتماعی
خانواده هـــا .امـــا در ایـــران ،اینچنین نیســـت و آمـــوزگاران و خانوادهها در
تصمیمهـــا و سیاســـتهای مهـــم و کالن آموزشـــی ،تقریبـــاً هیچ نقشـــی
ندارند .فرض کنید که پدر مادران یک مدرســـه بروند درخواســـت کنند که
دوســـت دارند در مدرســـه برای بچههای آنها کالس شـــطرنج یا موسیقی
بگذارند آیا به نظر شـــما آموزش و پرورش می تواند پاسخی رضایتبخش
به آنان بدهـــد؟ بنابراین آموزش و پرورش ما به دلیل متمرکز بودن از آن
نرمشپذیری بایســـته برخوردار نیســـت و نمیتواند پاســـخگو بشـــمار آید
و تاکنـــون هم در برابر بســـیاری از انتقادها و خواســـتههای دانشآموزان و
آموزگاران و خانوادهها ،پاســـخ رضایتبخش نداده اســـت .اما در این سطح
که به برخی از شکایتهای مردمی پاسخ بگوید و واکنش نشان دهد عمل
کرده و میکند .با پیشـــرفت فناوری ارتباطات هم ،این دســـت پاسخگویی
میتواند گسترش یابد و از شیوههای گوناگون بهره بگیرد .پاسخگویی البته
در هر سطحی که باشـــد میتواند بابی برای گفتوگو باشد حتی زمانی که
به طور ســـطحی و ظاهری هم گسترش یابد باز هم میتواند اثرگذار باشد.
به همین خاطر است که در چند سال گذشته و با گسترش فضای مجازی،
گفت و شنود میان آموزش و پرورش و بخشهایی از مخاطبان خود ،بیشتر
شده است .هم اکنون برخی از انتقادهایی که سالها پیش ،از زبان مردم و
آموزگاران شنیده میشـــد از زبان خود فرادستان آموزش و پرورش شنیده
میشـــود .همصدایی میتواند درآمدی برای پاسخگویی راستین به شمار
آید و خوشـــبختانه نشـــانههای آن در میان فرادســـتان آمـــوزش و پرورش
این ســـالها ،دیده میشـــود .اما فراتر از همصدایی ،حل مســـأله است که
متأسفانه در بسیاری از موارد تا رسیدن به آن هنوز راهی دراز مانده است.

هدی هاشمی
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صالحیتهـــای کاری و تعلیم و تربیت
را در دانشـــگاه میخواننـــد .دومین نوع
اســـتخدام براســـاس ماده  28دانشـــگاه
فرهنگیان اســـت که آمـــوزش و پرورش
در دانشـــگاهها آزمـــون برگـــزار میکند،
براســـاس مجوزهـــای اســـتخدامی کـــه
میگیرد از فارغالتحصیالن نفرات مورد
نیـــازش را انتخـــاب میکند و یـــک دوره
یکساله آموزش میبینند و وارد آموزش و
پرورش میشوند .سومین نوع استخدام
هـــم مصوبات مجلس اســـتً .
مثـــا در
حوزه پیشدبســـتانیها که مجلس ما را
موظف به استخدام میکند .خب این سه
گروه با هم تفاوتهایی دارند .با آنهایی
که  4ســـال کار میکنیم آمادهتر هستند.
درباره بقیه هم بررسیها جدی است.
ëëهمیـــن معلمـــی که شـــما ایـــن گونه
اســـتخدام میکنید خانوادهها میگویند
در برخی مواقع مشـــکل اخالقـــی دارند.
میگویند مثالً معلم آزمایشـــگاه پســـرم
معتاد اســـت اما بهخاطر اینکه رســـمی
آمـــوزش و پـــرورش اســـت سیســـتم
نمیتواندبامعلمخاطیبرخوردکند.
یادم نمیآید درباره اعتیاد معلمان
گزارشـــی داده باشـــند .ممکن اســـت در
استانها و شهرستانها مطرح شده باشد
اما در تهران اصالً بهیاد ندارم .هر کجا که
معلم مسأله دار باشد آموزش و پرورش
بـــا او برخـــورد خواهـــد کرد .اگـــر معلوم
شـــود معلمی معتاد است و صالحیت
روحی و روانی نداشـــته باشـــد مـــا با آن
معلم برخـــورد میکنیم .گزارش در این
زمینه نداشـــتیم ولی اگر در شهرستانها
و مناطـــق دیـــده شـــود حتمـــاً اولیـــای
دانشآموزان بـــا ما درمیان بگذارند و ما
موضوع را بهطور جدی بررسی میکنیم.
ëëچه استانهایی بیشـــترین شکایت را
داشتند؟
اســـتانهایی که بزرگتر و جمعیت
دانشآمـــوزی بیشـــتری دارنـــد میـــزان
شکایتهایشـــان بیشـــتر اســـت .تهران،
مشـــهد ،اصفهان ،شـــیراز و تبریز بیشتر
شکایتدارند.

فازدوم اولین مجتمع آموزشی شبانه روزی خیریه در کرمان به بهره برداری رسید

قلعه گنج؛ آکنده از رنج

رؤیا معصومی

مهر

اینجـــا قلعـــ ه گنـــج اســـت ســـرزمین
محرومیتهایمظلوم،اینجامحرومیت
واژه غریبی نیســـت .جاییکه کالسهای
درســـش از شـــاخ و برگ درختـــان نخل
ساخته شده و کفپوش آن حصیری است.
فقـــر ومحرومیـــت هـــم درون آن کالس
کپـــری بیداد میکند اینجا نه مدرســـهای
سرپاست و نه معلمی و نه کتابی هست.
هرچـــه به کپرهـــا نزدیکتر میشـــوی
رنجـــی را مشـــاهده میکنی کـــه آزارش
برایت بیشتر از فقر مادی است .نداشتن
مدرســـه ،بیمارســـتان ،درمانـــگاه ،آب
آشامیدنی ،اشتغال مناسب و نبود حمام
و ســـرویس بهداشـــتی ،موجـــب شـــیوع
بیماریهـــای خاصی میان انســـان و دام
شـــده است .هر ســـاله بســـیاری از دامها
بر اثر بیماریهای شـــایع تلف میشوند.
اینجا همه چیز فقر را فریاد میزند.
مردمانـــی نجیـــب و صبـــور کـــه در
روســـتاهای دور افتاده در انتظار روزهای
بهتـــر روزگار میگذراننـــد .قلعـــه گنـــج
ســـرزمین رنـــج و زحمـــت مردمانی که
زندگیشـــان نه از راه کشاورزی میگذرد و
نه دامداری زیرا آبی برای کار باقی نمانده
است فقط سرشـــان به حصیربافی گرم

است .تنها امیدشان به قناعت ذاتیشان
است که به آن عادت کردهاند.
شهرســـتان قلعـــه گنـــج یکـــی از
محرومترین شهرستانهای استان کرمان
در فاصله  390کیلومتری از مرکز اســـتان
و هم مرز با اســـتان سیستان و بلوچستان
است که جنوبیترین بخش کرمان است.
اجرای طرحهایی که نهادهای خیریه
با مشـــارکت نیکوکاران انجام میدهند،
نقـــش بســـزایی در تأمین نیازهـــای این
مناطق دارد زیرا اگر خانه کپری به خانهای
مستحکم تبدیل شود فقر از خانواده ریشه
کن نمیشود تنها مکان زندگی این افراد
تغییر میکند .درهمین راستا نهاد خیریه
«رایحه» در ســـال  89به واسطه زنده یاد
مهرابی ،بنا بر وصیت ایشان به خواهرش
که در پی یافتن محرومترین نقطهای در
ایران بود ،فعالیت خود را در این منطقه
آغاز کرد.
مهمتریـــن طـــرح ســـاخت مجتمع
آموزشی شـــبانه روزی دخترانه ممتازدر
شهرستان قلعه گنج ،در مقطع متوسطه
اول و دوم است که در زمینی به مساحت
 12هـــزار متـــر مربع توســـط خانوادههای
احمـــدی از نیکوکاران قلعـــه گنجی اهدا
شد.طراحیمجتمعشاملسهساختمان

اصلی آموزشـــی ،خوابگاهـــی ،فرهنگی،
کتابخانـــه عمومی ،ســـالن اجتماعات و
کارگاههـــای آموزشـــی اســـت .همچنین
تأسیســـات جانبی :شـــامل ،آشـــپزخانه،
ســـالن غذاخوری ،ســـرد خانه ،انبار مواد
غذایـــی ،ســـرایداری ،اقامتـــگاه دبیران و
میهمانان ،ســـرویس بهداشـــتی ،حمام
و زمینهای ورزشـــی در نظر گرفته شـــده
است .بادهای گرم و شرجی تابستانهای
بـــاالی  50درجه و خشکســـالیهای اخیر
لطافت انـــدک آب و هوای منطقه را هم
گرفته اســـت و پس از فصل گرم تابستان

کپرنشـــینان با تمام نداریشـــان خـــود را
برای ســـوز ســـرمای کویر در روزهای سرد
پاییـــز و زمســـتان و بارانهای سیلآســـا
آماده میکنند روزهایی که فاصله آنها با
ن تنها یک پالســـتیک نازک است که
بارا 
روی شـــاخ و برگهـــای خانههای کپری
خـــود پهـــن میکنند .بـــه همیـــن دلیل،
رایحه ســـاخت این مجتمع آموزشـــی را
با معماری مناســـب اقلیـــم و بومی این
منطقه آغاز کرد .ســـاختمان آموزشی در
 2طبقه با مساحت حدود  2100متر مربع
شـــامل  12کالس درس بـــا ظرفیت 360

دانشآمـــوز در مهر ماه ســـال  93افتتاح
شـــد وحدود  100دانشآموز در  40کالس
درپایههای هفتم و هشتم تحصیل خود
را آغـــاز کردند .از کپری بودن بســـیاری از
دبستانهای روستایی که بگذاریم تقریباً
دراین مقطع بازماندگی از تحصیل وجود
ندارد اما در مقاطع متوســـطه ،بنابر آمار
آموزش و پرورش شهرستان ،تقریباًنیمی
از دانشآمـــوزان از ادامه تحصیل در این
مقطع باز میمانند که عمدهترین علت
آن عـــاوه بر فقر و محرومیت از امکانات
اولیـــه زندگـــی ،کمبود فضای آموزشـــی،

پاییـــن بـــودن کیفیت آمـــوزش وضعف
بنیادین آموزش و پرورش قلعه گنج در
ارتقای کیفی ســـطح آموزش اســـت .در
این راستا نهاد خیریه رایحه نیز حمایت
تحصیلـــی دانشآمـــوزان ،ارســـال کتب
کمک آموزشی ،هماهنگی دراعزام کادر
معلمین مجرب ،راهاندازی مرکزآزمون
قلـــم چـــی و بنـــای تعـــدادی کتابخانـــه
عمومی را برعهده گرفته است.
قلعه گنج دارای دو بخش به نامهای
مرکـــزی و چـــاه داد خـــدا و  5دهســـتان
اســـت که به ترتیب محرومیـــت  -1مارز

-2رمشـــک  -3چـــاه داد خدا  -4ســـرخ
قلعه  -5قلعـــه گنج کـــه مجموعاً این
مناطق شامل  315آبادی است.
شاید یکی از علتهای محرومیتها
و عدم دسترســـی بـــه امکانات ،مســـیر
صعـــب العبـــور ایـــن مناطق بـــه قلعه
گنج باشد ،باید دانشآموزان ساعتها
مسیر سنگالخی و سخت را میان برف و
باران در سرمای زمستان بگذرانند که از
آبادیهای همجوار به قلعه گنج بیایند
تـــا قبل از ســـاخت خوابگاه آموزشـــگاه،
دانشآموزان از یکـــی از اتاقهایی که در
طبقـــه همکف آموزشـــگاه قرار داشـــت
بهعنـــوان خوابگاه اســـتفاده میکردند،
ســـپس ســـاخت خوابـــگاه کـــه یکـــی از
اولویتهای اصلـــی دراین مجتمع بود
در ســـال  94آغازشـــد تـــا دانشآموزان
دختر روســـتاهای اطراف قلعـــه گنج از
امکانات خوابگاه این آموزشـــگاه شبانه
روزی بهرهمند شوند .خوابگاه آموزشگاه
دخترانه ممتاز با زیربنای  2000متر مربع
در  2طبقه 4 ،سالن مجزا با  40تخت ،ویژه
 180دانشآموز ،کمد البسه ،اتاق بیمار در
هر طبقه 4 ،سالن مطالعه واتاق نشیمن،
پیجر 2 ،عدد ســـوئیت ویژه سرپرســـت،
آبدارخانـــه ،ســـرویسهای بهداشـــتی

و حمـــام در طبقـــات 4 ،عـــدد ماشـــین
لباسشـــویی (رختشـــورخانه) همچنیـــن
محوطهســـازی بیـــن خوابگاه و مدرســـه
با پوشـــش ســـنگفرش و زمین مناســـب
بازی و نصـــب تجهیزات ورزشـــی پارکی
ویژه دانشآموزان بـــا اعتباری بالغ بر دو
میلیـــارد و پانصد میلیون تومان توســـط
خیرین نیکوکار مهندس کیهانی و همسر
ایشان نگار کیهانی ساخته شد و در دیماه
سالجاری به بهرهبرداری رسید.
لبخنـــد شـــادی وشـــعف ایـــن
دانشآمـــوزان و آســـودگی خاطـــر
خانوادههـــای آنـــان بهتریـــن هدیه برای
خیرین نیکـــوکار رایحه بود که تمام وقت
پیگیرساختناینمجتمعآموزشیبودند.
درود بر دستان حمایتگری که بذر محبت
خدا را در دلهای دانشآموزان نشاند.
قابـــل ذکر اســـت کـــه ایـــن مجتمع،
نخستین مجتمع آموزشی غیر انتفاعی
شـــبانه روزی خیریه درکشوراســـت که با
پیگیریهای فراوان و با مجوز ویژه شورای
عالی آموزش و پرورش کشـــور آغاز به کار
کـــرده و امیدواریـــم این الگو مـــورد توجه
ســـایر نهادهـــای مشـــابه و مجتمعهای
آموزشـــی موفـــق در تهران و شـــهرهای
بزرگ قرار گیرد.

