عليرضا سزاوار

اشتغال  ۸۰درصدي زندانيان
در  ۱۰استان

يزديها پيشتاز اشتغال زندانيان در كشور شدند
ميانگين اش�تغال زنداني�ان كش�ور در خردادماه امس�ال به 54
درصد رس�يد و اكنون پس از سه ماه  10استان كش�ور به اشتغال
 80درصدي دست پيدا كردند .استان يزد شش ماه زودتر از ساير
استانها موفق شد كه بيش از نيمي از زندانيان خود را شاغل كند
و در اواخر مرداد هم زودتر از ديگر استانهاي كشور به اشتغال80
درصدي زندانيان دست يافت .در روزهاي اخير هم پويش مردمي
«نذر هش�تم» تعداد قابلتوجهي از زندانيان كش�ور را آزاد كرد.

سازمان زندانها از يكسال قبل برنامهريزيكرد كه ميزان اشتغالزايي
براي زندانيان در سال  ۱۴۰۰به  ۸۰درصد برسد .اين برنامهريزي آنقدر
جدي بوده كه حتي رئيس قوه قضائيه هم س��ال گذش��ته در يكي از
سخنرانيهاي خود تأكيد كردهبود«:زندانيان بهويژه افراد با زندانهاي
طويلالمدت نبايد عمرشان در زندان تلف شود .بنابراين بايد در زندان
حرفهاي بياموزند و اشتغال داشته باشند».
داليل موفقيت يزديها
اكنون موفقيت سازمان زندانها در اشتغالزايي زندانيان به حدي بوده
كه روز گذش��ته رئيس س��ازمان زندانها در صفحه شخصي خود در
توييتر نوشت«:بيكاري ريشه بسياري از بزهكاريهاست و حرفهآموزي
و اش��تغال زندانيان يكي از مؤلفههاي اصلي اصالح و تربيت آنهاست.
در مسير توانمندسازي و بازگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه
و خانواده ،اش��تغال  ۸۰درصد زندانيان در س��ال ج��اري هدفگذاري
شدهاست .الحمدهلل تا امروز  ۱۰استان كشور به اين هدف نائل شدند».
آبان ماه س��ال گذشته زمينه اش��تغال  ۵۲درصد زندانيان با همكاري
برخي دس��تگاههاي اجرايي در اس��تان يزد فراهم ش��ده و اين استان
پيش��گام اش��تغال زندانيان كش��ور ش��د .اين در حالي بود كه ساير
زندانهاي كش��ور در خردادماه امس��ال زمينه اش��تغال  54درصدي
زندانيان را فراهم كردند .اواخر مردادماه هم دادگستري يزد با همكاري
صاحبان صنايع و پيگيري مسئوالن استاني زمينه اشتغال  80درصد
مددجويان زنداني در استان را فراهم كرد و يزد نخستين استان اشتغال
 80درصدي زندانيان شد .يكي از داليل موفقيت يزديها در اشتغال
زندانيان ،تشكيل ستاد خيرين اشتغال در انجمن حمايت از زندانيان
يزد بود .اين س��تاد با ايجاد ارتباط و تعامل با بخش خصوصي توانسته
كمك دست بنياد تعاون در ايجاد اشتغال بيشتر براي زندانيان و رفع
موانع موجود در اين حوزه باشد.
از س��وي ديگر مجموعههاي توليدي كه از ظرفيت زندانيان در حوزه
توليد و اشتغال استفاده ميكنند مورد حمايت ويژه دادگستري استان
يزد قرار ميگيرند .يزد چهار ندامتگاه و حدود  4هزار زنداني دارد.
همه مردم بايد نسبت به پيش�گيري از وقوع جرم حساس
باشند
رئيسكل دادگستري يزد اخيرا ً در مراسم آغاز به كار هيئت بازرسي و
نظارت بر حفظ حقوق شهروندي ويژه بازرسي از زندانهاي اين استان
گفت :جذب مددجويان «رأيباز» در كارگاههاي توليدي و فراهم كردن
برخي شرايط كار در محيط زندان براي مددجويان « بندبسته» جزو
اهداف يادشده براي اشتغال جامعه هدف است .غالمعلي دهشيري با
قدرداني از همراهي و همگرايي مجموعه قضايي استان و توجه خاص
مجموعه نيروهايي مديريت ،مددكاران و همكاري خيران يزدي با زندان
ادامه داد :فعاليتهاي اصالحي و اشتغال مددجويان بر اساس مقررات
جزو برنامههاي مهمي است كه با همكاري بخشهاي مختلف پيگيري
و اقدام ميشود .اين مسئول قضايي به اهميت حقوق شهروندي اشاره
كرد و يادآور ش��د :تالش و همت مجموعه قضايي و نيروهاي مديريت
زندان بر اصالح مجرمان اس��ت ،اما بايد اذعان ك��رد اين اصالح بدون
مشاركت آحاد جامعه ،فرهيختگان و افراد صاحبنفوذ و كالم صورت
نميگيرد و همه مردم و اقشار جامعه بايد نسبتبه موضوع پيشگيري از
وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي و اصالح حساس باشند كه اين موضوع
رويكردي است كه هم اكنون در استان دنبال ميشود.
مددجوياني كه ميتوانند اشتغال به كار داشته باشند
گفتني است بر اساس ماده  5آييننامه اجرايي سازمان زندانها مصوب
 ،1384زندانها به زندان بسته و مراكز حرفهآموزي تقسيم ميشوند.
زندان بسته ،زنداني است محصور كه با برجهاي ديدهباني در پوشش
داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باش��د .مراك��ز حرفهآموزي و
اشتغال هم اماكني هستند كه ممكن است محصور يا نامحصور باشند
و در آن مددجويان بع��د از خاتمه كار دوباره به آسايش��گاههاي خود
باز ميگردند .بر اس��اس ماده  ٨آييننامه اجرايي س��ازمان زندانها،
تمامي مددجويان زنداني با توجه به نوع و ميزان محكوميت ،پيشينه
كيفري ،اخالق و رفتار در زندانهاي بس��ته ي��ا مراكز حرفه آموزش و
اشتغال نگهداري ميشوند .زندان بسته براي زندانيان جرائم عمدي با
حبسهاي بيش از دو سال است كه كمتر از  0/1دوران محكوميت خود
را سپري كردهاند .افراد شرور و خطرناك هم كه حضور آنها در برنامههاي
گروهي مضر بوده يا ايجاد شرايط مساعد براي آنها ،مناسب نيست ،در
زندان بسته نگهداري ميشوند .زندانيان رأي باز و نيمهباز هم شرايط
مشخصي دارند و معموالً يا مرتكب جرائم غيرعمدي هستند يا مرتكب
جرائم عمدي شده اما مدتي از محكوميت خود را گذراندهاند .اين نوع
مددجويان ميتوانند فعاليت حرفهاي و اشتغال به كار داشته باشند و
ق كارگاههاي كار كه تحت پوشش بنياد تعاون زندانهاست ،به
از طري 
حرفهآموزي و درآمدزايي بپردازد.
استقبال مردم از نذر هشتم
طي دو ماه اخير هم با اجراي پويش مردمي «نذر هشتم» كه به ابتكار
رئيس سازمان زندانها و درجهت حمايت از مددجويان گرفتار در حبس
كليد خورده ،بالغ بر هزار نفر از مددجويان زندانهاي كشور توانستند با
جلب مشاركتهاي اجتماعي و مردمي ،از زندان آزاد شوند.
اين طرح خيرخواهانه با هدف كمك به آزادي مددجويان و حمايت مالي
از خانوادههاي آنان در دو ماه اخير اجرا و با استقبال خيرين روبهرو شد.
روز پنجشنبه اول مهر ،سازمان زندانها اعالم كرد كه در اين راستا در
مدت اخير مبلغي بيش از  ۱۳ميليارد و  ۱۳۰ميليون تومان جمعآوري
و در جهت آزادي زندانيان تخصيص يافتهاست.
كمك به خانواده زندانيان هم از ديگر بخشهاي پويش نذر هشتم بود
كه در دو ماه مرداد و شهريور ،كمكهاي دريافتي اين بخش از طريق
جلب مشاركت گروههاي اجتماعي ،جهادي و مردمي به مبلغ اهدايي
بيش از يك ميليارد و  ۷۳۰ميليون تومان رسيد.

وزير بهداش��ت از اجراي طرح تحول آموزشي در دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور خبر داد و گفت :اعتبار مربوط به معوقه جامعه سالمت را
به همه دانشگاهها تخصيص داديم تا به سرعت پرداخت كنند.
دانشآموزان عضو اتحاديه انجمنهاي اس�لامي دانشآموزان كل
كشور در نامهاي به سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش خواستار ثبت
قهرماني «علي لندي» در كتب درسي شدند.
رئيس شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه برنامههاي تازه براي
نوسازي بافت فرسوده داريم ،گفت :هماهنگي دولت و مديريت شهري و
بهرهمندي از ظرفيت وزارت راه و شهرسازي منجر به تسريع در نوسازي
بافت فرسوده پايتخت خواهد شد.
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آموزش ديگر در مدارس دولتي هم رايگان نيست!
كرونا ،قيمتهاي نجومي لوازمالتحرير و کمکهای زوري در مدارس دولتي ،ماه مهر گراني را رقم زدهاست
گزارش یک

مهسا گربندي

طرح :خبرگزاری تسنیم

مهرماه از راه رسيد و مدارس باز شد؛ خانوادهها
از يك طرف نگران سالمتي فرزندان خود از بابت
بيماري كرونا براي حضور در مدارس هستند و از
طرف ديگر تأمين هزينههاي تحصيل برايشان
دغدغه ايجاد كردهاس�ت؛ طبق اصل  ۳۰قانون
اساسي ،تحصيل تا مقطع ديپلم ،رايگان است،
اما اين حق اساسي تنها روي كاغذ نوشته شده
و كمتر مدرسهاي به آن عمل ميكند .متأسفانه
براي ثبتنام در مدرس�ه به عناوين مختلفي از
خانوادههاپولگرفتهميشودوهيچراهيفراري
براي عدم پرداخت اي�ن هزينهها وجود ندارد،
زيرا كه اگر مبلغ عنوان ش�ده پرداخت نش�ود
ثبتنام دانشآموز در مدرسه انجام نميشود!
آنطور كه والدين از شرايط ثبتنام فرزند خود
در مدرسه ميگويند ،سنگاندازيهاي زيادي
براي حاصل شدن تحصيل رايگان رخ ميدهد
و در كنار همه اينها ،هزينههاي در امان ماندن از
«كرونا» نيز به آن اضافه شده كه بار مالي زيادي
را ب�ر دوش خانوادهها انداختهاس�ت .همه اين
اتفاقات و پول گرفتنها ،در مدارس دولتي است؛
داستان پرغصه مدارس غيردولتي و شهريههاي
چن�د ده ميليون�ي س�ر دراز ديگ�ري دارد.

در مقاطع تحصيلي پيش دبستاني و اول يا حتي
مقاطع تحصيلي باالتر ،ليست خريدي را به دست
والدين ميدهند و از آنها ميخواهند كه همهشان
را تهيه كنند؛ اين ليست شامل كتابهاي درسي و
دفتر نقاشي تا گواش و شابلون ميشود و خانوادهها
بعد از متحمل ش��دن هزينه شهريه مدرسه بايد
مبلغي را ب��راي خريد لوازم اين ليس��ت بلندباال
درنظر بگيرند!
پدران شرمنده بچههايشان
پريس��ا كه امس��ال دخت��رش را در مقطع پيش
دبس��تاني ثبت ن��ام كرده اس��ت درب��اره خريد
لوازم مورد ني��از تحصيل اين مقط��ع تحصيلي
ميگويد«:ب��راي خري��د كولهپش��تي دخترم به
مغازه رفتيم كه قيمتها از  170هزار تومان شروع
ميش��د و تا يك ميليون تومان هم ميرسيد ،اما
قيمتهاي كفش كتاني به ش��دت گ��ران بود و
برخ��ي از والدين كه براي خري��د كفش دختر يا
پسرش��ان ميآمدند به دليل قيمتهاي گران از
خريد منصرف ميشدند و دس��ت فرزند خود را
ميگرفتند و از مغازه بيرون ميرفتند».
او درباره هزينهه��اي گران و درآمد پايين س��ال
 1400ميگويد«:پاي��ه حقوق يك پ��در خانواده،
حدود  4ميليون تومان است و آنوقت اين پدر بايد
هم كرايه خانه بدهد ،هم م��واد غذايي بخرد و هم
هزينه تحصيل گران فرزند يا فرزندانش را بپردازد!
چطور ممكن اس��ت اين پدر از عهده هزينهلباس
مدرسه ،كولهپش��تي ،كفش و حتي لوازمالتحرير
فرزند خود برآيد؟!»
البته همه هزينهها در اين موارد خالصه نميشود،

زيرا كه دانشآموزان پيشدبستاني يا اول دبستان
بايد در كنار تمام لوازم اعالم شده ،لوازم بهداشتي
و ضدعفونيكننده را نيز همراه خود بياورند و تمام
اين موارد مهر امسال را گرانتر از ماه مهر سالهاي
گذشته كردهاست .به عالوه اينكه شرايط بازگشايي
مدارس ب��ا وجود كرونا نامش��خص اس��ت و اكثر
كالسها به صورت آنالين برگزار ميشود .بنابراين
خانوادهها در كنار تهيه لوازم تحصيل حضوري بايد
تبلت و اينترنت هم براي فرزند خود آماده كنند و
منتظر تصميمات جديد بمانند! اين در حالي است
كه اگر كالسهاي آموزشي غيرحضوري و آنالين
برگزار شود ،ش��هريه پرداخت ش��ده به هيچوجه
برگشت داده نميشود!
طبق گفته عض��و هيئتمديره اتحادي��ه توليد و
صادرات نساجي و پوشاك ايران قيمت لباس فرم
مدرسه در مقطع ابتدايي پسرانه و دخترانه حدود
 ۲۰۰تا  ۵۰۰هزار تومان اس��ت و لباسهاي دوره
متوس��طه دخترانه نيز از جنس داكرون بروجرد
اس��ت كه  ۲۵۰تا  ۲۸۰هزار تومان قيمت دارد .در
شرايطي كه حضور يا عدم حضور دانشآموزان در
مدرسه كام ً
ال مشخص نشده پرداخت هزينه چند
صد هزار توماني براي خانوادههاي ضعيف و متوسط
گران است و براي وضعيت اقتصادي آنها مشكالتي
ايجاد خواهد كرد.
مدارس دولتي هم ميليوني پول ميگيرند!
هر چند گفته ميشود«:آموزش در مدارس دولتي
رايگان اس��ت» اما ب��راي ثبتن��ام دانشآموزان
در تمام��ي مقاط��ع و ب��ه عناوين مختل��ف پول
گرفتهميش��ود .آنهايي هم كه توان پرداخت پول
اعالمشده را نداشته باشند ،ثبتنام نميشوند و به
راحتي از تحصيل باز ميمانند!
صبا درباره ثبتنام پس��ر خود در يكي از مدارس
دولتي در شهرك غرب تهران به خبرنگار «جوان»
ميگويد« :س��ال گذش��ته براي ثبتنام پسرم در
مقطع پايه نهم به مدرس��ه دولتي مراجعه كرديم
كه يك ميليون و  500هزار تومان از ما پول گرفتند.
وقتي از آنه��ا دليلش را پرس��يدم گفتند كه تمام
هزينههاي مدرسه از پول آب ،برق و گاز گرفته تا
تعميرات را خودمان بايد بپردازيم».
او ادامه ميدهد«:از آنجايي كه گفته بودند تحصيل
در مدارس دولتي رايگان است به آموزش و پرورش
منطقه شكايت كردم و خواستار رسيدگي به اين
مسئله شدم .در نهايت نيز بازرس به مدرسه فرستاده
شد ،اما هيچ تغييري در اين روند انجام نشد و حتي
اين پولبه ما برگردانده نشد!»
صبا درباره ثبتنام پسرش در سال تحصيلي جديد
ميگويد«:امسال هم مانند سال گذشته همان مبلغ
يك ميليون و  500هزار تومان را از ما گرفتند و اگر
هم كسي اين پول را پرداخت نميكرد ،دانشآموز
را ثبتنام نميكردند! به عالوه اينكه به خانوادهها
اعالم شده از  200هزار تا يك ميليون تومان بابت
كمك به مدرسه پرداخت شود و اگر تا پايان سال

تحصيلي اي��ن مبلغ پرداخت نش��ود به طور حتم
كارنامههاي بچهها را نخواهند داد!»
دريافت ش��هريههاي ميليوني در م��دارس ديگر
تهران نيز مشاهده شدهاست .براي مثال در مقطع
پيشدبستاني و در مدرسهاي در پاسداران شهريه
 5ميليون توماني دريافت ميشود و در مدرسهاي
ديگر در خيابان پيروزي و همان مقطع  2ميليون و
 600هزار تومان! كه متأسفانه دريافت چنين مبالغي
براي تحصيل دانشآموزان برخي از خانوادهها را از
ثبتنام فرزندشان منصرف كردهاست.
همچني��ن به گفت��ه يك��ي از والدين س��اكن در
تهرانپ��ارس كه فرزند خ��ود را در پاي��ه دوازدهم
ثبتنام كردهاست ،مبلغ  8ميليون توماني را طلب
كرد ه و گفتهاند كه بابت كالسهاي كنكور چنين
مبلغي دريافت ميشود!
هزینه مدارس روی دوش اولیا
در همين رابطه محمدرضا نيكنژاد ،كارش��ناس
آموزش با اش��اره به هزينههاي گ��ران تحصيل به
خبرنگار «ج��وان» ميگويد«:تورم ش��امل حال
تحصي��ل دانشآم��وزان شدهاس��ت و البته اين
تورم براي مخارج مدرس��ه نيز وج��ود دارد .طبق
بررسيهاي انجام شده ،هر دانشآموز حدود 200
هزار تومان لوازمالتحرير الزم دارد كه البته كفش،
كيف و كولهپشتي او جداگانه محاسبه ميشود و
البته هزينههايي چون ش��هريه و رفت و آمد را نيز
بايد براي خ��رج تحصيل در نظ��ر گرفت كه تمام
اينها نشان ميدهد آموزش در كشور ما خيلي گران
شدهاست».
او ادامه ميدهد«:رويكرد جهان به سمت آموزش
رايگان و فراهم كردن شرايط نسبي تحصيل براي
آموزش آحاد مردم رفته است و عدالت آموزشي در
كشورهاي ديگر بس��يار زياد است ،مث ً
ال ساالنه در
ژاپن ،دانشآموزان مستمند شناسايي ميشوند و
به آنها با بنهاي آموزش��ي كمك ميشود يا مث ً
ال
صندوقهاي دانشآموزي در اين كشور وجود دارد
كه توسط آن از خانوادهها براي تحصيل فرزندانشان
حمايت ميشود».
نيكنژاد با اش��اره ب��ه اينك��ه در اكثر كش��ورها
سياس��تهاي حمايتي بس��ياري از دانشآموزان
و خانوادههايش��ان ميش��ود و به همه چيز دقت
ميكنند تا مبادا كسي از تحصيل جا بماند ،اظهار
ميدارد «:در مطلبي خوانده بودم يونس��كو بيانيه
داده كه با ش��يوع كرونا و آنالين ش��دن آموزش،
تعدادي از دانشآموزان از ي��ك وعده غذايي گرم
دولتي كه به آنها در مدرسه تعلق ميگرفت محروم
شدهاند و بايد براي آن فكري ش��ود! اما آيا كشور
ما كه ش��عار عدالت آموزش��ي ميدهد به چنين
مواردي اهميتي دادهاست؟ يا براي دانشآموزاني
كه به دليل فق��ر و نبود پول كافي ب��راي پرداخت
هزينهشهريه و تحصيل نميتوانند درس بخوانند
توجهي كردهاست؟»
اين كارش��ناس آموزش تصري��ح ميكند«:اوايل

انقالب و با تمام فش��ارهاي جنگ و تحريمها كه
داشتيم حواسمان به تحصيل رايگان بود ،اما سال به
سال كه گذشت اين مسئله برايمان كمرنگ شد ،به
خصوص از دوره سازندگي كه گام به گام به سمت
خصوصيسازي پيش رفتيم و به امروز رسيديم كه
عدالت آموزشي برايمان بياهميت شدهاست».
او در پاسخ به اين س��ؤال كه چرا مدارس دولتي
ش��هريههاي ميليون��ي دريافت ميكنن��د و زور
هيچكسبهآنهانميرسد،ميگويد«:ريشهدريافت
شهريه از سوي مدارس در اينجاست كه بيش از يك
دهه هيچ پولي به مدارس پرداخت نشدهاست .هر
چند گفته ميشود كه طبق قانون اساسي ،تحصيل
رايگان است ،اما دولت تنها حقوق معلمان و پرسنل
را پرداخت ميكند و مابقي هزينهها را روي دوش
مدارس مياندازد؛يعني به آنها ميگويد كه هزينه
آب ،برق و گاز و ساير هزينههاي جاري اعم از هزينه
نگهداري و بهداشتي را بايد خودشان تأمين كنند،
وقتي هم كه مدير مدرسه معترض شود كه سرانه
هزينه دانشآموزي نياز دارد و پرداخت نشدهاست
به او ميگويند كه از خانوادهها بگير! آنوقت چنين
شرايطي پيش ميآيد كه شاهدش هستيم و بار
مالي تحصيل بر دوش خانوادهها ميافتد!»
جهان به دنب�ال رايگان ك�ردن آموزش،
ما به دنبال گران كردن آن!
نيكنژاد ادامه ميدهد«:سالهاي گذشته ،دريافت
پول از خانوادهها براي مدارس دولتي ،قبح اجتماعي
داش��ت و دولتها اعالم ميكردند كه بههيچوجه
نبايد از دانشآموزان پولي دريافت شود ،اما شرايط
فعلي به گونهاي است كه علناً به مدارس ميگويند
كه اگر پول احتياج داشتيد از خانوادهها بگيريد و
هزينهها را تأمين كنيد!»
او تصريح ميكند«:رويكرد جهاني اين اس��ت كه
دو نهاد اجتماعي؛ آموزش و بهداشتودرمان را به
سمت رايگان شدن ببرد،زيرا كه همه انسانها به
آن احتياج دارند،اما ميبينيم كه دقيقاً همين دو
نهاد اجتماعي در كشور ما پولي شدهاست و به آن به
چشم تجارت نگاه ميشود!»
اين كارشناس آموزشي به فشار اقتصادي مضاعف
بر خانوادهها در دوران ش��يوع ويروس كرونا اشاره
ميكند و ميگويد«:در دوران ش��يوع كرونا كه بار
مالي خانوادهها بيشتر ش��ده و اين بيماري جامعه
را تحتتأثير قرار دادهاست .از طرفي تورم و افزايش
قيمت لحظه به لحظه كه مردم را با مشكالت بسيار
زيادي مواجه كردهاست ،ش��كاف طبقاتي بيشتر
شده و به سمتي ميرويم كه تنها ثروتمندان امكان
تحصيل داش��ته باشند و قش��ر متوسط و ضعيف
جامعه از درس خواندن باز بمانند!»
نيكنژاد با بيان اينكه يكي از مهمترين ويژگيهاي
آموزش و پرورش كاهش فاصله طبقاتي بود ،اظهار
ميدارد«:سالها قبل ،تحصيل ميتوانست شكاف
طبقاتي را كمتر كند ،يعني هر دانشآموز از طبقه
متوسط يا ضعيف جامعه با درس خواندن و كسب
موفقيت بتواند خودش را به سطحهایی برساند و به
درآمد باال و زندگي مرفهي دست يابد ،اما حاال كه
تحصيل پولي و البته گران شدهاست ،دانشآموزان
از طبقه ضعيف و متوسط جامعه امكان تحصيل را از
دست ميدهند و در همان سطح ضعيف اجتماعي
باقي ميمانند».
او درباره آسيبهاي جاماندن از تحصيل به دليل
گران بودن آن ميگويد«:اگر شرايط تحصيل به
همين روال پيش برود شاهد آن خواهيم بود كه
بچهها در خانوادههاي فقير درس نخوانند و با ترك
تحصيل به سراغ كار بروند .در نهايت اين بچهها كه
راه پيشرفت به رويشان بسته شدهاست ،كارگران
بچههاي ثروتمندان ميشوند كه پول داشتند و
توانستند درس بخوانند و به موفقيت دست يابند!
و اين يعني همانند سالهاي گذشته بچه كفاش،
كفشدوز ميشود و راه پدر را ادامه ميدهد و بچه
يك فرد ثروتمند نيز همان شغل پردرآمد پدرش
را ادامه ميده��د و به مراتب باالتري ميرس��د.
همينها ش��كاف طبقاتي را روز به روز بيش��تر
ميكند و اميد به آينده و پيشرفت را در ميان اكثر
جوانان از بين ميبرد كه خود آسيبهاي اجتماعي
بسيار زيادي را به دنبال دارد».

رئيسجمهور :هيچكس نبايد به علت فقر از آموزش باز بماند
پرسش مهر رئیسی :ايران قوي داراي چه ويژگيهايي است و نقش دانشآموزان در شكلگيري ايران قوي چيست؟
امسال و در دومين
گزارش2
س�ال تحصيل�ي
زهرا چيذري
كرونايي ،زنگ آغاز
سال تحصيلي جديد با حضور رئيسجمهور در
بين دانشآموزان مدرس ه فوالدفر شهرري براي
حدود  ۱۶ميلي�ون دانشآموز به ص�دا درآمد.
رئيسجمه�ور اسلامي ب�ا تأكي�د ب�ر اينكه
هزينهكردن در آموزش و پ�رورش بزرگترين
سرمايهگذاري است و پيشرفت كشور در پرتو
آموزش و پرورش و مهارتآموزي است ،عدالت
آموزشي را بسيار مهم خواند.

دومين سال تحصيلي كرونايي هم از روز گذشته طي
مراسمي با حضور رئيسجمهور به طور رسمي آغاز
شد .در نخستين روز مدرسه برخي مدارس پذيراي
حضور دانشآموزان بودند .هر چند تا اينجاي كار
بنا نيست كالسهاي درسي حضوري برگزار شود.

حسین سروقامت

زنگ مدرسه در دومين سال كرونايي با حضور سيد
ابراهيم رئيس��ي در بين دانشآموزان نواخته شد و
اينبار بر خالف سال گذشته از زدن زنگ مدرسه به
شكل ويدئو كنفرانسي خبري نبود.
 هيچكس نبايد از آموزش باز بماند
س��يد ابراهيم رئيس��ي در آيين آغاز رسمي سال
تحصيل��ي  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱م��دارس كش��ور ب��ا
بيان اينكه هزينهك��ردن در آم��وزش و پرورش
بزرگترين سرمايهگذاري است و پيشرفت كشور
در پرتو آموزش و پرورش و مهارتآموزي اس��ت،
عدالت آموزش��ي را بس��يار مهم خوان��د و اظهار
داش��ت«:هيچكس نبايد به علت فق��ر از آموزش
باز بمان��د ».رئيسجمهور با گراميداش��ت هفته
دف��اع مقدس و ي��اد دانشآم��وز اي��ذهاي «علي
لندي» گفت «:جايگاه محوري و نقش اساس��ي
مدارس اقتضا ميكند كه همه نهادهاي كشور در

عرصههاي مختلف رس��انه ،اقتصاد و فرهنگ و به
آموزش و پرورش كمك كنند و همه دس��تگاهها
موظف هستند در خدمت مدرسه باشند ».وي با
تأكيد بر اينكه صرف ك��ردن منابع در امر آموزش
و پرورش نه هزينه بلكه بزرگترين و پرثمرترين
سرمايهگذاري اس��ت كه ميتواند آينده كشور را
تضمين كند،تصريح كرد«:پيشرفت كشور در گرو
توسعه آموزش و پرورش و توسعه مهارتآموزي
بوده و اينجاست كه عدالت آموزشي اهميت واقعي
خود را نش��ان ميدهد ».آيتاهلل رئيسي با تأكيد
بر اينكه هيچكس نبايد به علت فقر از آموزش باز
بماند ،گفت«:بايد با شناخت دقيق ،گامهاي اساسي
براي تحول آموزش و پرورش براساس سند تحول
ب به عنوان سند باالدستي برداشته شود».
مصو 
پرسش مهر رئيسي
آيتاهلل رئيس��ي در ادامه با طرح پرسش مهر كه

ايران ق��وي داراي چه ويژگيهايي اس��ت و نقش
دانشآموزان در شكلگيري ايران قوي چيست،
گفت«:تالش زيادي شدهاست كه آموزش در هر
جايي كه امكان آن فراهم است،حضوري باشد ،اما
به هر صورت صيانت از س�لامت و جان فرزندان و
معلمان اولويت اصلي دولت است».
دكت��ر رئيس��ي تصري��ح ك��رد «:ب��ر اس��اس
برنامهريزيهاي انجام ش��ده ب��ه زودي به هدف
واكسيناسيون  ۷۰درصدي در جامعه ميرسيم و
درخواست من از مسئوالن آموزش و پرورش اين
است كه به سمت گس��ترش آموزش حضوري با
رعايت دقيق اصول بهداشتي حركت كنند».
رئيسجمه��ور پ��س از ايراد س��خنان خ��ود در
آيين گش��ايش س��ال تحصيلي جدي د در يكي از
كالسهاي درس اين مدرسه حضور يافت و دقايقي
با دانشآموزان گفتوگو كرد.
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«آرايش كردن بچهها كم بود ،حاال وارد مراحل جديد ش�دن.
تبليغ كاشت و ژليش ناخن دختربچ ه ها!»
«كاش ميشد به جاي كاشت ناخن واس�ه بچهها ،تو كله پدر و
مادراشون عقل كاشت».
«با اين كارش�ون اعتماد به نفس و عزت نفسي نميمونه واسه
بچه!»
«اين كار نمونه بارز كودك آزاريه؛ حاال چه پدر و مادر ،بچه رو
مجبور به اين كار كنن ،چه دختر بچه از روي ناآگاهي به اين كار
رضايت بده ،به نظرم بايد در اون سالن آرايشي رو تخته كرد و
به اون پدر و مادر هم آموزش داد».
ديدگاهه�اي برخي كارب�ران پيرام�ون تصويري ك�ه بازتاب
زيادي در فضاي مجازي داشتهاس�ت؛ كاش�ت و ژليشن ناخن
دختربچهها در مراكز آرايشي تهران!
قديم خودكار الي انگشت بچهها گذاشته ،قاشق داغ به بدنشان
ميچسباندند . . .امروز ناخن براي آنها ميكارند!
آيا ماهيت كار يكي نيست؟!

فريدون حسن

در غم اربعين ساده و با صفا

«پيادهروي اربعين رزمايش بزرگ قدرتنمايي شيعه و اسالم است» .اين
جمله مرد ميداني است كه دوست و دشمن لب به تحسينش گشودند و
چنان امنيتي براي ايران و منطقه ايجاد كرد كه شايد كسي ديگر توانش
را نداشته باشد.
سفر راحت اربعين براي ما ايرانيها يادگاري بود از حاج قاسم سليماني،
مردي كه در سايه تالشها و مجاهدتهاي خستگي ناپذيرش در اوج
قدرتنمايي پوشالي داعش و در روزهايي كه وحشيگريهاي آنها ترس را
در دل پير و جوان گذاشتهبود ،باعث شد تا عاشقان حسين (ع) از ايران
با فراغ بال و خيال راحت ،با كمترين هزينه و كمترين مدرك ممكن پا
به مشابه بگذارند و عشق بازي كنند در مسير پيادهروي اربعين با سرور
و ساالر ش��هيدان .مردي كه حاال ميفهميم تا بود ستادها و بهانههاي
بيخود در حد يك شوخي و بازي بود؛ خودش همهكاره بود و همه تحت
فرمانش راهي اربعين ميش��دند .يكي از دس��تاوردهاي بزرگ جبهه
مقاومت پيادهروي اربعين بود به فرماندهي حاج قاسم و مجاهدتهاي
امثال ابومهديالمهندس ،دستاوردي براي همبستگي و نزديكي بيشتر
و بيشتر بين مردم ايران و عراق ،اما...
همان س��ال  99وقتي كرونا اربعين را از ايرانيه��ا گرفت بايد متوجه
ميشديم كه اين ويروس منحوس میتواند يك بهانه باشد براي برگزار
نشدن ش��كوهمند رزمايش ش��يعه در عراق؛ وقتي س��ال  98بيش از
3ميليون عاشق از ايران اربعيني شدند ،ميشد پيشبيني كرد كه اين
تعداد در سالهاي بعد از مرز  5ميليون و  6ميليون نفر خواهد گذشت؛
بنابراين شيطنتها آغاز شد .كرونا اين بهانه را دست برخيها داد تا يك
سال اربعين را كام ً
ال تعطيل و امس��ال با اربعين بازي پولي و غيرپولي
كنند؛ براي اربعين سقف تعيين شد و بازي با احساسات ميليونها عاشق
حسيني آغاز شد.
امسال با دستاورد حاج قاسم بازي شد؛ يك بازي بيمنطق مثل خيلي
از بازيهاي ديگر بر سر مسائل اقتصادي كه با نان و سفره مردم سروكار
دارد .با اين تفاوت كه اين يكي با احس��اس و عقيده مردم هم سر و كار
داشت .بايد تأسف خورد كه برخي هم از سر عشق و ارادت به اهل بيت
فريب اين بازي را خوردند.
در روزهايي كه سايت سماح مردم را به اسم پيشثبتنام و پسثبتنام
به بازي گرفتهبود ،ميش��د آدمهايي را ديد كه حتي به نان شبش��ان
محتاجند ،اما ثبتنام ميكنند به اين اميد كه راهي باز شود تا مثل چند
سال قبل راهي شوند ،اما نشد كه نش��د .هر چه جلوتر رفتيم قيمتها
افزايش پيدا كرد و خدمات كمتر شد و به تبع آن ،از تعداد راهيان اربعين
ريزش كرد تا بلكه بشود و در مشابه با ذرهبين دنبال ايرانيها بگردند!
عد هاي ميليون ميليون از زوار پول گرفتند تا به نوعي آنها را راهي كنند،
عدهاي هم چنان دست باال گرفتند كه فقط آنها كه پول اضافه داشتند،
جرئت نزديك شدن به آنها را به خود دادند .براي خريد بليت از  5ميليون
تومان به باال ،تازه آن هم فقط براي مسير رفت ،برگشت هنوز داستان
خودش را دارد .ميگويند اگر راه زميني مرز مهران باز باشد براي هر نفر
مبلغي معادل يك ميليون و  700هزار تومان آب ميخورد! سال  98با
اين مبلغ يك گروه  10نفره به عراق ميرفت و برميگشت.
بگذريم؛ درد دارد كه بنويس��يم كه گويا باي��د خداحافظي كنيم با آن
سفرهاي خوب و ساده اربعين .درد دارد كه بنويسيم با نابخردي برخي
و سوءاستفادههاي برخي ديگر در ايران و عراق در بليت فروشي و ويزا
فروشي دستاورد بزرگ حاج قاسم و جبهه مقاومت در حال از بين رفتن
است و اگر كسي پيدا نش��ود كه جلوي اين بازي را بگيرد ،سال آينده
بدتر هم خواهد ش��د .اين خاصيت پول و دنيازدگي است .مزهاش كه
زير دندان برود ،ديگر فرقي نميكند با چه كس��ي سروكار داري .حتي
زائر اربعين را هم ميدوشي و او هم كه حاضر است از جانش مايه بگذارد
براي رسيدن به حرم تسليم ميشود .خردهاي نميتوان به او گرفت اما
اي كاش كمي هم به دستاورد مردي فكر ميكرديم كه كاري كرد تا اين
مسافرت براي قدرتنمايي شيعه و اسالم هم كه شده راحتترين سفر
دنيا باشد .امسال با دستاورد حاج قاسم بازي شد؛ جلوي ادامه اين بازي
را در سالهاي بعد بگيريد.

بهرهبرداري از  ۱۰هزار كالس درس جديد

همزمان ب�ا آغ�از س�ال تحصيل�ي جدي�د  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱قريب به
 ۱۰ه�زار كالس درس جدي�د ب�ا  1/5ميلي�ون مترمرب�ع زيربن�ا
در سراس�ر كش�ور اح�داث ش�د و ب�ه بهرهب�رداري رس�يد.

مهراله رخشانيمهر،معاون وزير آموزش و پرورش گفت :با وجود اينكه
آغاز سالتحصيلي جديد ،همچون سال گذشته با همهگيري ويروس
منحوس كرونا همراه ش��ده و از بازيهاي كودكان در حياط مدرسه و
آن نشاط جمعي دانشآموزان چندان خبري نيست،اما جريان تعليم و
تربيت همچون گذشته با تالش معلمان و مربيان ،خروشان و شتابنده،
در مسير تعالي انسان و پيشرفت اجتماع در حركت است.
وي گفت :سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور نيز به عنوان
بخشي از دس��تگاه عظيم تعليم و تربيت در اين دو سال كوشيدهاست
كه عالوه بر مدرسهس��ازي ،با توس��عه امكانات بهداش��تي مدارس و
زيرس��اختهاي آموزش مجازي و الكترونيكي گام بلندي در توسعه
عدالت آموزش��ي ب��ردارد كه تخصي��ص اعتبارات و تهي��ه تجهيزات
آموزش مجازي براي مدارس مناطق مح��روم و دانشآموزان ،تأمين
استانداردهاي مطلوب سرويسهاي بهداش��تي و تهويه مدارس از آن
جمله است.
رخش��انيمهر تصريح ك��رد :همزمان ب��ا آغاز س��ال تحصيلي جديد
 ۱۴۰۰ -۱۴۰۱قريب به  ۱۰ه��زار كالس درس جديد با  1/5ميليون
مترمربع زيربنا و اعتباري بالغ بر  ۸هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان در سراسر
كشور احداث و به بهرهبرداري رسيد تا دانشآموزان در فضاهاي نوساز
و ايمن به تحصيل بپردازند.

