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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: »برای نخستین بار زنان برای تکنیســین فوریت های پزشکی به کار گرفته می شوند. 
سعید نمکی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت با اشاره به استخدام 3 هزار نفر برای اورژانس کشور گفت: »این افراد هم از طریق آزمون 
و هم با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته می شوند. برای نخستین بار زنان به مجموعه تکنیسین های فوریت های پزشکی اضافه می شوند. 
پیش از این پرسنل زن به عنوان تکنیسین در اورژانس نداشــته ایم و تعداد قابل توجهی خانم به مجموعه تکنیسین فوریت های پزشکی 
افزوده می شــوند که قطعا برای خدمت رســانی موثر و مفید خواهد بود.« وزیر بهداشت ادامه داد: »دانشــکده فوریت های پزشکی ویژه 

تربیت نیروهای چندمنظوره برای فوریت های پزشکی کشوررا  از اول مهر دایر می کنیم.«

استخدام زناِن 
تکنیسین در 
اورژانس برای 
نخستین بار
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

لیالمهداد| بــوی مهرمــاه کــه می آیــد، دغدغه های 
پدرومادرهایی که دانش آموز دارند، شــروع می شــود؛ روزی از 
 گرانی لوازم التحریر گالیه دارند و زمانی شهریه ها و هزینه های 
درخواستی مدارس دادشان را درمی آورد تا بعد  نوبت به لباس فرم 
دانش آموزان برسد. اواســط دهه70 بود که تصمیم بر آن شد تا 
پای روپوش های سرتاپا سیاه  و سورمه ای از مدرسه ها بریده شود 
و اوایل دهه80 قرار شــد دانش آموزان از یونیفرم های یکسانی 
استفاده کنند.  درحواشی همین تصمیم بود که پای تولیدی و 
عرضه کننده های یونیفرم های مدرسه به ماجرا کشیده شد و در 

 پی آن رنگ ها میهمان مدارس شدند.  
پیشینه استفاده از لباس فرم در مدارس ایران، به قبل از انقالب 
برمی گردد؛ زمانی که کم کم در مدارس و دانشگاه ها لباس هایی 
متحد الشکل سر و کله شان پیدا شدند و جایشان را در پوشش 
دانش آموزان و دانشجویان باز کرد. لباس یکدستی که قرار بود 
فاصله طبقاتی میان بچه ها را پرکند و مانع از فخر فروشی و چشم 
و هم چشمی میان آنها شود. لباســی برای برابری و عدالت. در 
سال های بعد از انقالب، بارها قانون استفاده از یونیفرم عوض شده؛ 
گاه اجباری بوده و گاه اختیاری؛ گاه فقط در مدارس دولتی وجود 

داشته و گاه فقط در مدارس  غیرانتفاعی. 
دانش آموزان دختر دهه شــصتی که در دهه 70 مدرســه 
می رفتند، خوب به یاد دارند مانتوها و شــلوارهای گشادی که 
بیشتر به رنگ تیره بودند و خیلی ها خالف میلشان، آن را صبح 
به صبح تن می کردند و خواب آلود به مدرسه می رفتند. پس از 
آن و در دهه 80 بود که لبــاس فرم برای دانش آموزان اختیاری 
شد؛ قانونی که خیلی کم به مرحله اجرا رسید.  بر اساس قوانین 
وزارت آموزش وپرورش، لباس فرم دانش آموزان اختیاری است 
نه اجباری اما آنطور که اغلب پــدر و مادرهای دانش آموزان می 
گویند، آنها هرسال هنگام ثبت  نام فرزندانشان باید مبلغی را برای 
لباس مدرسه فرزندانشان بپردازند؛ مبلغی که به گفته تعدادی از 
این پدر و مادرها، زیاد اســت و خرج اضافی روی دست آنها می 

گذارد. 
سال 96 کارگروه ساماندهی مد و لباس اسالمی- ایرانی وارد 
ماجرا شد تا با ارایه دستورالعمل کلی  سروسامانی به لباس فرم 
دانش آموزان بدهد؛ اگرچه این دســتورالعمل براســاس نظام 
واحدی تدوین نشد و  مدارس در انتخاب رنگ و بعضی طرح ها 
و مدل های مطابق با آن اســتاندارد دست شــان برای طراحی 
مانتوهای  یک شــکل برای دانش آموزان شان باز شد؛ به همین 
دلیل هم بود که برای فرم پوشــش مدارس، هر مدرسه ای  ساز 
خــودش را زد، یکی خانواده ها را به تولیــدی معرفی می کرد و 
دیگری روزی را مشخص می کرد تا هر پایه ای  برای اندازه گیری 
به مدرسه بیاید و از همین جا بود که دردسر والدین شروع شد؛ 
اگرچه معاون پرورشی و  فرهنگی آموزش وپرورش پیش از این 
گفته بود: »تعیین رنگ و نوع لباس در اختیار شــورای مدارس 
است و  امروزه تنوع رنگ در لباس فرم مدارس قابل مشاهده است. 
کارگروه فرم مدارس در مناطــق آموزش و پرورش  فعال اند. این 
کارگروه ها با همکاری اتحادیه پوشاک، کارگاه هایی را که قابلیت 
تولید دارند، شناسایی و ســبدی از  جنس و مدل در رنگ های 

متفاوت ارایه می کنند.«   
تجارتپرسود؟

یونیفــرم مدارس؛ بازار پرحاشــیه و 
پرسود؟ بازاری که 14میلیون دانش آموز 
در آن نقش دارند تا جایی که گفته ها  و 
شنیده ها از ردو بدل شدن رقمی نزدیک 
به  هزار میلیارد تومان روایت می کنند- 
اگر دختران حداقــل   120هزار تومان و 
پسران 60هزار تومان برای فرم پرداخت 
کنند- البته این  هزار میلیــارد تومان 
گالیه اهالی  صنف پوشــاک را درآورده 
و مدعی اند سهمی از این بازار ندارند تا 

جایی که  سال گذشته یکی از گالیه های  اصلی اتحادیه خیاطان 
تهران این بود که بسیاری از مدارس و مناطق لباس های فرم را 
به خیاطی های بدون  مجوز ســفارش می دهنــد و رئیس این 
اتحادیه گفته بود: »خیاطی لباس نرخ مصوب ندارد و بر مبنای 
سفارش،  قیمت به صورت توافقی تعیین می شود. اما لباس فرم 
مدارس استثناست. با توجه به مقطع تحصیلی،  نرخ گذاری انجام  
شده و تا به امروز مدارس برای تهیه لباس فرم به اتحادیه و اعضای 
رســمی مراجعه نکرده اند.«  از طرف دیگر، سیدهادی دلبری، 
معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان 

دانش آموزی در  این باره گفته است: »این سازمان تاکنون ریالی از 
استان ها بابت  درصد فروش لباس فرم دانش آموزی نگرفته  است. 
 سال گذشــته وزیر وقت آموزش وپرورش، ماموریت ساماندهی 
لباس فرم دانش آموزی را در قالب  بخشــنامه ای به ســازمان 
دانش آموزی واگذار کرد. هدف این بود که سازمان دانش آموزی 
امر نظارت، ساماندهی و  مدیریت فرآیندهای اجرایی لباس فرم 
مدارس را از مرحله تهیه تا توزیع مدیریت کند. به همین دلیل 
 دستورالعملی تنظیم و به کل کشــور ابالغ کردیم. همچنین 

تفاهمنامه ای با اتحادیه صنف پوشاک منعقد شد.« 
270،180یا350هزارتومان؟

اولیای دانش آمــوزان اما حکایت 
دیگری از این ماجرا دارند. مادر ساناز 
یکی از آنهاســت: »ما حــق انتخاب 
رنگ،  کیفیت پارچــه و حتی محل 
خرید را نداریم و تنهــا باید هزینه را 
پرداخت کنیم.« »ســاناز« امســال 
کالس هشتمی  می شــود، در یکی از 
مدارس منطقه پنج تحصیل می کند 
و برای یونیفرم امسال 200هزار تومان 
پرداخت کرده  است. »قیمت ها هیچ 
تناســبی با کیفیت و جنس مانتوها 
ندارند و در واقع این جبری است که از سوی مدارس  وجود دارد 
و خانواده ها مجبورند یونیفرمی را با هر کیفیت و دوختی تهیه 
کنند و قیمت درخواســتی هم هر  میزان نامتعارف باشد، باید 
پرداخت شود.« مادر ساناز ارزش ریالی واقعی یونیفرم امسال 
را 50 تا 70هزار تومان  می دانــد، درحالی  که 200هزار تومان 
پرداخت کرده است. »معموال سال به سال طرح و شکل مانتوها 
تغییر  می کند و هر دانش آموز ملزم اســت لباس را تهیه کند. 
این رویه ای اســت که در سال های اخیر همیشه وجود  داشته، 
درحالی  که در دهــه70 که دختربزرگم درس می خواند، رنگ 

مانتو از طرف مدرسه تعیین می شد و  خود خانواده ها با کیفیت 
و دوخت دلخواه شان تهیه می کردند و اغلب اوقات دانش آموز 
می توانســت یک مانتو را  دوسال بپوشد، اما متاسفانه یونیفرم 
مدارس تجارت بزرگ مدارس شــده و ســود خوبی هم از این 
تجارت  می برند.« اما »شارینا« که کالس دوم دبستان است و 
ساکن کرج، امسال 130هزار تومان پرداخت کرده است.  مادر 
شارینا هم مثل اغلب مادران از کیفیت لباس ها ناراضی است. 
»لباس  امسال آب رفته. مادر یکی از  دانش آموزان یونیفرم امسال 
را شسته و لباس کوتاه شده. یونیفرم امسال طرح لی سرخابی 
است و با  سرآســتین های صورتی.  سال گذشته یونیفرم اصال 
کیفیت نداشت. تهیه یونیفرم در پایه اول الزامی است  و هربار 
که دانش آموز پایه باالتر می رود، باید لباس همان پایه را تهیه 
کند اما چون لباس ها کیفیت ندارنــد، در  همان دوره ابتدایی 
هم باید هر سال یونیفرم تهیه شــود.«    »خدا کند خوشرنگ و 
شیک باشد.« »ماهان« امسال روی نیمکت های کالس هفتم 
می نشیند و چند روز  پیش برای اندازه گیری یونیفرم به مدرسه 
رفته است. »لباس  سال گذشته را دوست نداشتم شلوارجین 
با  پیراهن ســفید راه راه.« پدر ماهان برای لباس فرم امســال 
270هزار تومان پرداخت کرده، درحالی که  ســال  گذشته این 
مبلغ 70هزار تومان بوده و  سال پیشــتر از آن، 50هزار تومان. 
»سال های گذشته تنها پیراهن بود اما  امسال قرار است شلوار 
هم باشد. ماهان مثل خیلی از بچه ها از لباس فرمش خوشش 
نمی آید: خودم هم با  این مسأله که همه در یک قالب از پیشتر 
تعیین شده بروند مخالفم. مشکل اساســی این لباس ها این 
است که  از بچه ها یا والدین نظرخواهی نمی شود.« پدر ماهان 
کیفیت لباس ها را خوب نمی داند. »یکدست لباس فرم  برای 
یک ســال تحصیلی درنظر گرفته می شــود که خود این هم 
مسائل مربوط به خودش را دارد. امیدوارم  کیفیت لباس امسال 
خوب باشد.«    »ایلیا« هم امسال جزو کالس هفتمی هاست و 
قرار اســت به یکی از مدارس منطقه 12 برود. لباس فرم  سال 

 گذشته  ایلیا سورمه ای بوده و گفته اند امسال طوسی و نخودی 
خواهد بود. پدر ایلیــا 180هزار تومان، فقط برای  هزینه لباس 
فرم پرداخت کرده، درحالی  که  سال گذشته این مبلغ 80هزار 
تومان بوده است. »هرسال، لباس  فرم مدارس تغییر می کند و 
هزینه اضافه بر دوش خانواده هاست. »ایلیا« هیچ سالی لباس 
فرمش را دوست  نداشته و تا نیمه  سال با هربار پوشیدنش گالیه 
دارد. یکدست لباس برای یک سال تحصیل خیلی کم است و 
 این درحالی است که جنس لباس ها خیلی مرغوب نیست و از 
پارچه های معمولی استفاده می کنند.«   »کوروش« اما امسال 

پیش دبستانی اســت و عاشق لباس 
فرمش است. 

پــدر او می گوید: »مــا در منطقه2 
زندگــی  می کنیم و بــرای لباس فرم 
350هزار تومان و بــرای لوازم التحریر 
400هزار تومان پرداخــت کرده ایم. 
مدرسه  معتقد اســت با این رویه همه 
بچه ها از لوازم التحریر یکسانی استفاده 
می کنند.« لبــاس فــرم »کوروش« 
ســورمه ای  بــا آبــی کمرنــگ برای 
سرآستین هاســت و بچه ها موظف اند 
از ســاس بند مشکی اســتفاده کنند. 

دخترها  هم باید  جوراب شــلواری مشکی بپوشند و لباس شان 
سورمه ای و صورتی است، البته بیشتر این اولیا سواالتی دارند که 
 به گفته خودشان سوال اغلب اولیاست؛ این که چرا باید هرسال 
هزینه ای برای فرم مدارس پرداخت کنیم؟ چرا  هزینه یونیفرم ها  
هرســال باالتر می رود، اما کیفیت شان هیچ تغییری به سمت 
بهتر شــدن، نمی کند؟ زهرا مظفر،  مدیرکل ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش وپرورش در مورد میزان 
هزینه فرم مدارس  گفته است: »درصد تعیین شده متفاوت است، 
چون در استان های مختلف لباس فرم قیمت های متفاوتی  دارد. 

به عنوان مثال در یک مدرسه در استانی لباس فرم 90هزارتومان 
و در اســتانی دیگر ۱۰۰هزار تومان اســت.  مبلغی که مدرسه 
دریافت کرده طی تفاهمنامه و قراردادی که ابالغ کردیم حقوقی 
و قانونی است و این مبلغ  پس از دریافت توسط مدرسه به حساب 
اتحادیه واریز می شود و مابقی در حساب مدرسه می ماند.« مظفر 
در  مورد این شائبه که آیا تمام هزینه دریافتی فرم لباس ها برای 
تهیه یونیفرم خرج می شود، توضیح داد:   »این که بعضی عنوان 
می کنند باید این درصد به حساب ســازمان دانش آموزی برود 
یا از مدرســه خارج شــود،  صحت ندارد. بخشنامه اصالح شده 
ما در ســایت وزارت آموزش وپرورش بارگذاری شــده و اولیا و 

دانش آموزان  می توانند آن را دانلود و استفاده کنند.« 
َدرهمیشهروییکپاشنهنمیچرخد

 »اینجا خبری از کالس های مختلف نیست. کالس  اولی ها کنار 
دومی ها و سومی ها و ...  می نشینند و الفبا را  مشق می کنند. هر 
کسی هر لباسی که دارد می پوشــد و ردی از لباس فرم مدرسه 
نیست و تنها نشانه مدرسه  رفتن، دفتر یا کتابی است که صبح ها 
زیر بغل می زنند و راهی تنها کالس شــان می شوند. در مدارس 
 شهرســتان های جنوب کرمان لباس فرم به چشم نمی خورد 
به خصوص در مقطع ابتدایی. البتــه برنامه ریزی هایی  صورت 
گرفته بود تا تمام دانش آموزان از یک رنگ لباس استفاده کنند، 

اگرچه هیچ اجباری هم برای تهیه آن  نبود.« 
شهرام مشــایخی، در یکی از مناطق جنوبی و البته محروم 
کرمان، معلم دوره ابتدایی است. او می گوید در این  مناطق، شرایط 
اقتصادی خانواده ها خوب نیســت و برای این که بچه ها از طعم 
درس خواندن بی نصیب نمانند از  سختگیری ها و بایدونبایدهای 
متداول شهرهای بزرگ خبری نیست: »بچه های زیادی به  دلیل 
پول کتاب، دوره  پیش دبستانی را طی نمی کنند و این درحالی 
اســت که هزینه ســنجش دانش آموزان را خیرین یا معلم ها 
 پرداخت می کنند. لباس فرم برای دانش آموزان متوسطه اول و 
دوم  اجباری است و به همین منظور پنج  تولیدکننده که کیفیت 
و دوخت لباس هایشان تأیید شده اند لباس فرم دانش آموزان را 
تولید می کنند. در  حقیقت خانواده ها از مراکزی که مجوز دارند، 

لباس فرم دانش آموزان را تهیه می کنند.«      
در این شهرها مدارس تاثیری بر انتخاب لباس ها ندارند و این 
شهرستان ها هستند که به فراخور سلیقه  خودشان رنگ و مدل 
لباس ها را انتخاب می کنند.»هزینه لباس فرم دانش آموزان 80 تا 
150هزار تومان است.  سال گذشته اتفاق خوبی که افتاد این بود 
که لباس های متحدالشکلی تهیه شد برای مدارس. لباس هایی 
که  سوزن دوزی شــده بودند. بچه ها واقعا حال خوبی داشتند 
از این که با لباس های یک شکل مدرســه می رفتند. گویی  این 
لباس های یک شکل به آنها حس وحال بهتری نسبت به مدرسه 

می داد.«  
ازمدارسدیگرکشورهاچهخبر؟

قبل از ورود به دوران مدرن، رنــگ آبی در لباس فرم مدارس 
متداول بود، رنگی که به تناسب روحیه  دانش آموزان انتخاب شده 
بود و این باور وجود داشــت که این رنگ باعث آرامش و سکون 
دانش آموزان است،  البته در همان دوران استفاده از شلوارک در 
مدارس پســرانه محدود بــود، اگرچه 
درحال حاضــر مــدارس انگلیس  از 
رنگ های متنوع اســتفاده می کنند. 
در میان کشــورها، ژاپــن ابداع کننده 
متفاوت ترین لباس فرم مدرسه در دنیا 
 بوده اســت. لباس فرم رسمی ژاپن که 
اســامی خاصی هم در این کشور دارد 
به واســطه انیمیشن های محبوبی که 
 در طول دو دهه گذشته در کشورهای 
مختلف جهــان پخش شــده اکنون 
جهانی شده اســت. ترکیب یونیفرم 
 مدارس ژاپن برای دختران بلوز و دامنی 
است که با افزایش سن دانش آموزان مرتب تغییر پیدا می کند.  
لباس  فرم رسمی مدارس ژاپن چهار فصل است و دانش آموزان 
حتی در فصول سرد ســال هم ملزم به اســتفاده از بلوز  و  دامن 
هستند. رنگارنگ ترین یونیفرم به مدارس کوبا تعلق دارد. مدارس 
کوبا رنگارنگ ترین یونیفرم مدرسه را در  اختیار دانش آموزان قرار 
می دهند. مدل خاصی که معموال ترکیب رنگ های سفید و زرد 
و یا آبی و مشکی را در  بردارد. مدل کلی لباس فرم مدرسه در کوبا 
سارافون یا پیراهن های سراسری بلندی است که دامن آنها با دو 

 بند به پیراهن متصل می شود.

گزارش »شهروند« درمورد لباس فرم مدارس، هزینه های میلیاردی، گله والدین دانش آموزان و  دیگر حاشیه  ها

اختیاری که اجباری شد
 انتخاب رنگ و طرح فرم مدارس توسط شورای مدارس تعیین می شود؛ شورایی متشکل از مدیر  مدرسه، اعضایی از مناطق و بازرسان

 قائم مقام سازمان دانش آموزی آموزش وپرورش در گفت وگو با »شهروند«: امسال دست دالالن پوشاک  مدرسه را کوتاه کردیم

محمد روشــنی، قائم مقام ســازمان دانش آموزی آموزش وپرورش به 
»شهروند« در مورد تصمیم جدید این سازمان  برای جلوگیری از هر نوع 
تخلفی در مدارس می گوید و این که  با هرگونه تخلفی شــدیدا برخورد 

می شود.   
لباسفرممدارسصدایاولیــارادرآوردهواغلبآنهاازکیفیتو

هزینهایکهبرایآنپرداختمیکنند،گالیهدارند.
انتخاب رنگ و طرح فرم مدارس توسط شورای مدارس تعیین می شود؛ 
شورایی متشکل از مدیر مدرسه،  اعضایی از مناطق و بازرسان. این شورا 
قراردادها را بررســی می کند و کیفیت و قیمت لباس هــای فرم با این 
 شوراست و ســازمان دانش آموزی به این مباحث ورود پیدا نمی کند. باال 

رفتن قیمت ها هم تنها به لباس فرم  برنمی گردد و مسأله ای عمومی است.  
شائبههاازرایزنیمدارسبابعضیتولیدکنندگانمیگویند.اینمسأله

تاچهحدمیتواندصحتداشتهباشد.
ما امسال در بحث پوشــاک مدارس دســت دالالن را کوتاه کرده ایم. 

متاسفانه رویه در گذشته به این شکل بود که  دالالن وارد ماجرا می شدند 
و پوشاک موردنیاز مدرســه را از مدیر گرفته و به واسطه های خودشان 
می سپردند  که تولیدکننده هم نبودند و هرکدام با کیفیت و دوخت خاص 
خودشان لباس ها را تولید می کردند. در حقیقت  سود کالن این رویه به 
جیب دالالن می رفت و تولیدکنندگان از این بازار بی نصیب می ماندند. 
سازمان  دانش آموزی تفاهمنامه ای با اتحادیه پوشاک و صمت امضا کرد 
و به این واسطه تولیدکنندگان واقعی شناسایی و در سامانه ای جمع بندی 
شدند. در ادامه این اطالعات در اختیار کارگروه استان ها، مناطق و مدارس 
قرار  گرفت و قرار شد در سال رونق تولید ملی این تولیدکنندگان متولی 

پوشاک مدارس باشند و ســازمان با  دقت نظر باال روی این مسأله نظارت 
دارد.  

چنینرویکردیامسالدرپیشگرفتهشدهیاازسالهایقبلوجود
داشتهاست؟

امسال نخستین سالی است که این تفاهمنامه امضا شده و مذاکراتی در 
پی آن صورت گرفته است. یکی از  مواردی که به مدارس اعالم شده این 
است که هیچ اجباری در لباس فرم ها نباشــد و تا جایی که امکان است 
از  تغییر رنگ لباس ها و طراحی شــان جلوگیری شود تا خانواده ها فشار 

کمتری را متحمل شوند.   

یکیازمواردیکهشــایعاتیرادرپیداشتهایناستکهمدارساز
پوشاکمدارسسودمیبرند.اینمسألهتاجاییپیشرفتهکهبعضی
اولیامیگوینداگرلباسهاراخودشانتهیهکنندارازنتروباکیفیتتر

خواهدبود.
اصال این طور نیست و هیچ ســودی به مدارس تعلق نمی گیرد. ما در 
25استان ازجمله تهران روی این مسأله  تاکید داشته ایم که نباید یک ریال 
سود دریافت شود. سازمان در بحث نظارت سختگیرانه ورود کرده و همانند 
 شهریه ها برخورد جدی صورت خواهد گرفت. متاسفانه هجمه زیادی و 
برداشت های ســوئی هم  وجود داشته درحالی که ما تنها دست دالالن را 
کوتاه کردیم. هیچ سودی از این مسأله به سازمان دانش  آموزی نمی رسد. 
واقعیت امر این است که براساس مصوبه مجلس و مطابق بند »چ« برنامه 
ششم توسعه هر  درآمدی وارد خزانه و در مدارس هزینه می شود. اولیایی 
که تخلفاتی را در این زمینه می بینند  می توانند با شماره 1499 با سازمان 

دانش آموزی در میان بگذارند.   

قائم مقام سازمان دانش آموزی آموزش وپرورش در گفت وگو با »شهروند«:    

اعالم کرده ایم یک ریال سود، دریافت نشود
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