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در حاشیه
انهدام 130باند سرقت از منزل

علیرضـا لطفـی ،رئیسپلیـس آگاهـی تهران بزرگ با اعلام خبر انهدام
باندهـای سـرقت منـزل در طـول سـال  ،97دربـاره جزئیـات ایـن خبـر

گفـت« :بـا اقدامـات ویـژه پلیسـی و کنتـرل مجرمـان سـابقهدار ،از
ابتـدای سـال جـاری تاکنـون بیـش از  130بانـد حرفهای فعـال در

سـرقت منـزل در شـهر تهـران منهـدم و اعضـای آنهـا در تهـران و سـایر

شهرستانها دسـتگیر شـدند ».وی بـا بیـان اینکـه در مقایسـه با سـال
گذشـته شـاهد افزایـش 22درصـدی انهـدام باندهـای سـرقت منـزل
هستیم ،تصریح کرد« :سرقت از منازل در سال جاری افزایش داشته و

علـت ایـن افزایـش ،نگهداری وجوه نقد و اموال با ارزش توسـط برخی

شهروندان در منازل است .با انهدام  130باند سرقت منزل در تهران،
بیش از پنجهزار و  700محل سـرقت شناسـایی و مقادیر قابلتوجهی
از امـوال مسـروقه بـه صاحبـان آنها تحویل داده شـده اسـت».

انصراف ۳۲هزار زوج از طالق

فاطمــه عباســی ،معــاون توســعه پیشــگیری ســازمان بهزیســتی

درخصــوص اجــرای برنامــه کاهــش طــاق گفــت« :براســاس مــواد

|عکس :خبرگزاری صداوسیما |

90کیلومترمسیرعاشقانه آقای معلم
ابوالقاسم رحمانی

روزنامهنگار

میکردند ،نه اینکه با جبر و به صورت مستقیم دست به چنین

یکنفرهیعنییکدانشآموز،یعنییکمعلمویعنییکاتاق

لطف خدا شامل حالم شد و بعد از مدتی سرپرست مدارس

از حد نصاب بیفتد و آنها هم به کاری که دارند ،برسند .البته

همینطوریها هم نبود ،برفی ،آلودگی هوایی و چیزی باید

و گاز و تلفن؛ بیکمترین امکانات رفاهی.

هفت سال در نهضت سوادآموزی بودم .بعد از آن تقسیم و
مختلفی را هم برعهده داشتم ،از تربیتبدنی تا سایر دروس.

مختلف شبانهروزی بودم و سالهای زیادی در این سمت
ماندم و فعالیت کردم .سرپرستی مدارس تکشیفت،

دوسالی بیشتر از خدمت من نمانده است و این دو سال را
است اما به هرصورت خودم را به کالس میرسانم ،گاهی با
به صورت کلی شاید خیلی مواقع به من ظلم شد و حتی کار
چند نفر را هم من یکنفره انجام دادم ،به هر تقدیر گذشت».

این معلم باتجربه البهالی صحبتکردن از سختیها و مسیر
طوالنی شوخی هم میکرد ،یکجا به خنده گفت« :به نظر

شما کارکردن با  100نفر 200،نفر که من سابقهاش را دارم،

سختتر است یا یکی دونفر؟»

اردبیل،یعنیهمانچندصدکیلومترآنطرفتر،مشکینشهر

سرپرستی مدرسه امامخمینی در مسیر مابین پارسآباد و

سوای این معلمهایی که از قضا بیشتر مقبول دانشآموزان

آ نطرفتر و روستای اُجاققشالقی یعنی  90کیلومتر

است .اختالفات با مدیر باعث شد من را از سرپرستی بردارند

تاثیرگذارترین بخش صحبتهای ما بود .اسماعیل کریمی

کالس و درس و مشق دانشآموزانشان .من معلمی داشتم

آنطرف کالسی دارد یکنفره؛ یک دانشآموز دبستانی به

اما چون  13سال بود که دیگر تدریس نداشتم گفتم من

بیفتد ،سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید .اینجا هم

بهانه میشد ،اگر نه که خشک و خالی توفیقی نداشت.

بودند ،بسیار اما بودند معلمانی که از هیچچیز نمیزدند برای

که هم راهش دور بود ،هم زنش فارغ شده بود و هم شرایط
اضطراری داشت ،اما آمد سرکالس و درسش را داد و بعد از
ساعت درس به زندگی شخصیاش رسید.

یعنی باز چند دهکیلومتر بیشتر از آن چند صدکیلومتر
آنطرفتر از آن چند صدکیلومتر و آن چند دهکیلومتر
نام مهدیار پورقهرمان و یک معلم باسابقه و بامعرفت به نام

نمیتوانم االن چند پایه مختلف را تدریس کنم .خالصه من

اسماعیل کریمی معلم باسابقهای که  28سال در کسوت

مسافت  90کیلومتری از مشکینشهر خود را به روستای

مدرسهداریهای یک نفره و دونفره من آغاز شد .مناطق

خود در این مدرسه یکنفره درس بدهد؛ در کانکسی بدون

هم اوضاع من همینطور است و کمبود معلم هم بر این

هردوی اینها ،هم آن اولی و هم این دومی توجیهی برای

اولی کار داشت ،خیلی ساده میگفت که کار دارد ،البته نه

اجاققشالق میرساند تا به مهدیار پورقهرمان تنها دانشآموز

به همه ،به آن دانشآموز سوگلیاش میگفت و به هر طریق
کالس تعطیل میشد .دومی هم با صراحتی بیشتر از اولی

میگفت که خانوادههایتان شما را به دست ما سپردهاند تا

کمترینامکاناترفاهی.امااینخوانشمختصرنمیتواندبه

خوبی اقدام این معلم دلسوز و متعهد را بازگو کند .شاید در

چیزی یادتان بدهیم ،اینکه یاد میگیرید یا نه با شماست اما

همین فضای مجازی و کانالها و صفحههای مختلف دیده

حقالدانشآموز را به گردن خودم نمیگذارم و از همه وقتی

کریمیها را ،اما پای حرفشان نشستن ماجرایی متفاوت و

یاد دادنش با من است و من هم حقالناس یا به قول خودش
که باید به تدریس شما اختصاص دهم ،استفاده میکنم.

تا اینجا هرآنچه گفته شد نه عجیب بود و نه خارقالعاده،

همهاش واقعیاتی بود که همه ما ،هم خود من ،یعنی همین
منکهاالناینرامینویسم،همشما،یعنیهمینشماییکه
االن این را میخوانید تجربهاش کردهاید ،معلمانی داشتید به

لپیچاندن،معلمانیهمداشتیدبهقولمعروف
قولمعروفاه 
پایکارومقرراتی.نکتهعجیبوبهقولیباحالماجرا،نوشتن

  آموزش

را به شهر مرادلو فرستادند و دو سال آنجا ماندم و یک سال
ک سال هم سوم تدریس کردم و بعد از آن
کالس چهارم و ی 

معلمی در آموزش و پرورش فعالیت میکند ،هر روز با طی

کارشان داشتند ،باالخره همینطور خشک و خالی هم نبود.

مشکینشهر و ...بخشی از فعالیتهای آموزشی من بوده

و به بخش دیگری منتقل شوم .قرار بود مدیرآموزگار بشوم

اسماعیلکریمی.

و شنیده باشیم ماجرای اسماعیل کریمی و البته اسماعیل

تجربهای دوستداشتنی است.

اگر من هم نباشم ،فرد دیگری میآید

و این مسیر را ادامه میدهد

مدیرآموزگاری را قبول کردم .از اینجا تجربه کالسداری و
مختلفی رفتم و جاهای زیادی اینطور تدریس کردم .حاال

موضوع دامن زده است .بهطوری که درحال حاضر من دو

گفت« :به قول بزرگی ،هر پرچمی از دست توانای سرداری

همین است ،اگر اسماعیل کریمی نباشد و این کالسها و
مدرسهها را هدایت نکند و به این دانشآموزان تدریس نکند،

هستند معلمان جوان و با انگیزهای که این کار را انجام و با

عشق به این مسیر ادامه دهند».

   202مدرسه تکدانشآموزه و  500مدرسه

 2دانشآموزه در کشور داریم

حاال که از اسماعیل کریمی و این مدرسه یکنفره نوشتیم،

میکنم ،یک روز اینجا یعنی اجاققشالق هستم و یک روز

همین مدرسه به گواه آمار16 ،مدرسه یکنفره دیگر هم

در منطقه خانبابا که البته یک روز درمیان اینها را ساپورت

هم آن روستای دیگر».

یکنفره کشور نیست .در همین استان اردبیل و در نزدیکی
وجود دارد و حتما هستند اسماعیل کریمیهای دیگری که

از سختی کارش سوال کردم .به هرحال همانطور که باالتر

متعهدانه درحال علمآموزی به دانشآموزانشان هستند.

برای یک معلم جوان هم کار سختی است چه برسد به او که

ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اعالم آماری در ارتباط با

نوشتم ،بیشتر از 90کیلومتر را روزانه طی میکند ،این مسیر

حاال سن و سالی هم ازش گذشته است و  28سال سابقه

خدا ،هرچه گل ریختید به سـر خودتان ریختید .خللپذیر

مشکینشهر بروم اما جبر انتقالی از بخشهای مختلف و

فاطمه مهاجرانی ،رئیس مرکز ملی پرورش اســـتعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان گفت۶۷۰« :

صحبت کرد و توضیح داد ،اما جمله آخری که گفت شاید

مدرسه یکنفره دارم ،یکی همین اجاققشالق و یکی هم

ا سـما عیل کریمـی  ،معلـم با سـابقه مشکینشـهری

زمان برگزاری آزمون سمپاد

صحبتهای ما تمام شده بود .تا جایی که میتوانست

بهتر این است که بنویسیم و بگوییم که این تنها مدرسه

تدریس دارد ،در جواب گفت« :سخت است ،مگر میشود

صحبتهایـش را بـا ایـن جملات و ابیـات آغاز کـرد« :به نام

حضــوری ،خدمــات تخصصــی روانشــناختی را بهصــورت غیرحضــوری

(تلفنــی و اینترنتــی) نیــز اجــرا میکنــد کــه در  9ماهــه ســال جــاری
تعــداد  681هــزار  792نفــر خدمــت مشــاوره تلفنــی و  7795نفــر نیــز

خدمــات مشــاوره اینترنتــی دریافــت کردهانــد .دورههــای آموزشــی

را ادامه داد ،احتیاجی به سوال من نبود و گفت« :بنده

اما چند صد کیلومتر آن طرفتر یعنی در شرق و غرب و شمال

فردا در کالس حاضرنشودیا آنقدر کم حاضربشوند که کالس

مشــاوره دریافــت داشــتهاند .ایــن معاونــت عالوهبــر خدمــات مشــاوره

ماشین شخصی ،گاهی با ماشین دوستان و همکاران و...

به نقاط مختلفی در استان منتقل شدیم .رشته و درسهای

فقط خودشان میدانستند کاری میکردند که یا هیچکس

متقاضــی طــاق بودهانــد که درمجمــوع بیــش از 61هــزار جلســه

با همین جمالت مشخص شد که خیلی معلم بود ،یعنی

کمتر کسی کالس یکنفره به چشم دیده بود و دیده است.

کهمیتواندچندانهماتاقنباشد،مثالکانکسیباشدبیآب

روانشــناختی بهرهمنــد شــدهاند .از ایــن آمــار ،بیــش از 32هــزار زوج

هم همینجا میمانم و خدمت میکنم .رفت و آمد سخت

خودِ من ،همین من که االن این را مینویسم و این برگه را سیاه

اقدامی بزنندها ،نه ،به صورت غیرمستقیم با روشهایی که

بــه فعالیــت هســتند و براســاس آمــار ،در  9ماهــه ســال جــاری در ایــن

کــه براســاس آمــار 216هــزار و  116نفــر طــی  9ماهــه ابتــدای

واقعا  28سال معلم بود و باتجربه و متعهد .صحبتهایش

و جنوب ایران ،هستند کالسهایی که یکنفره باشند ،کالس

مشــاوره و روانشــناختی دولتــی؛ تحــت نظــارت ایــن معاونــت مشــغول

بـود هـر بنایـی کـه میبینی بـه جز بنای صداقـت که خالی

یعنی مثال در همین تهران من فکر نمیکنم کالس یکنفره

میکنم داشتم معلمهایی که روز غیرتعطیل را هم تعطیل

 547مرکــز مشــاوره و روانشــناختی تخصصــی غیردولتــی و  90مرکــز

سیاستهای اداره باعث شد اینجا ماندگار شوم و حاال هم

میتواندنباشدوراحتمیتواندنرود،همهستوهممیرود.

وجود داشته باشد.

حاضــر ،تعــداد  1795مرکــز مشــاوره و روانشــناختی غیردولتــی،

پیــش از ازدواج نیــز بــا هــدف ارتقــای کیفیــت و ســامت ازدواج و

از خلـل اسـت».

درشهرما،درمدرسهایکهدرسخواندیموکالسیکهبودیم،

ســازمان بهزیســتی مکلــف بــه اجــرای ایــن برنامــه شــده اســت .درحال

مراکــز تعــداد 718هــزار و  555نفــر از خدمــات تخصصــی مشــاوره و

روایت حضور روزانه معلم باسابقه مشکینشهری در کالس یکنفره روستای اجاققشالق

از معلمی است که در یک قاعده دیگر ،در یکجایی که راحت

قانونــی  104 ،102و  113قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور،

سخت نباشد؟ راستش خیلی وقت پیش میخواستم به

  عکسنوشت

پیشــگیری از آســیبهای مرتبــط بــا ازدواج بــرای افــراد برگزار میشــود
ســال جــاری ایــن آموزشهــا را دریافــت کردهانــد .همچنیــن برنامــه

آموزشــی زندگــی خانــواده بهمنظــور افزایــش رضایتمنــدی خانوادگــی
و پایــداری خانوادههــا در ســال جــاری بــرای بیــش از 150هــزار زوج

اجــرا شــده اســت».

آماده اجرای عفو گسترده هستیم

اصغــر جهانگیــر ،رئیس ســازمان زندانهــا در ارتبــاط بــا طــرح

پابندهــای الکترونیکــی گفــت« :ایــن طــرح عملیاتــی شــده و درحــال

اجراســت منتهــا چــون مالحظــات حقوقــی و قانونــی در ایــن زمینــه

وجــود دارد مــا نتوانســتیم اهــداف خــود را محقــق کنیــم .قانــون،
جرائمــی کــه مجازاتهــای آن از درجــه  ۶تــا  ۸هســتند را مشــمول
ایــن قضیــه دانســته ،از طرفــی شــرط اســتفاده از پابنــد الکترونیکــی

رضایــت خــود فــرد اســت ،عالوهبــر ایــن ،فــرد بایــد مخــارج آن را بــه

صــورت روزانــه پرداخــت کنــد کــه ایــن مــوارد ازجملــه دالیلــی اســت
کــه موجــب شــده اســتقبال خوبــی از ایــن طــرح نشــود ».رئیــس
ســازمان زندانهــا در ارتبــاط بــا جزئیــات عفــو گســترده زندانیــان

گفــت« :ســازمان زندانهــا آمادگــی دارد براســاس معیارهــای اعالمــی
مصادیــق را مشــخص و اعــام کنــد ،منتظــر هســتیم بــه مــا ابــاغ شــود
و بــه محــض اینکــه از ســمت مقــام معظــم رهبــری اعــام شــد بالفاصله

اقــدام خواهیــم کــرد».

ساختمان صلح در مسیر شفافیت

محمودرضــا پیــروی ،دبیــرکل جمعیــت هاللاحمــر دربــاره پیوســتن
جمعیــت هال لاحمــر بــه ســامانه انتشــار و دسترســی آزاد بــه
اطالعــات گفــت« :در ایــن خصــوص کمیتـهای کــه دبیــر آن مدیــرکل

مضاف بر این چندی پیش ،رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش

روابطعمومــی و مرکــز ارتباطــات مردمــی جمعیــت هاللاحمــر اســت،

چنین مدارس یک و دونفرهای در کشور خاطرنشان کرده

اینکــه در ســامانه شــفافیت ســوالی از هاللاحمــر پرســیده شــود،

فعالیت میکنند و  ۲۰۲مدرسه دارای یک دانشآموز و ۵۰۰

روشــن و در دســترس باشــد ،در کوتاهتریــن زمــان ممکــن پاســخ بــه

بود« :درحال حاضر ۶۳هزار مدرسه ابتدایی در سراسر کشور
مدرسه دارای دو دانشآموز داریم».

تشــکیل شــده و مدی ـران مرتبــط نیــز عضــو آن هســتند .بــه محــض
اپراتــور ســامانه آن را بــه کمیتــه ارجــاع میدهــد کــه اگــر پاســخ آن
آن طبــق قانــون داده خواهــد شــد».

بـه گفتـه پیـروی ،جمعیـت هاللاحمـر کاملا شـفاف بـوده و سـوالی

از هاللاحمـر در سـامانه شـفافیت بـدون پاسـخ باقـی نخواهـد مانـد.
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1میلیون و  ۴۱۵نفر معلول در کشور

وحید قبادیدانا ،رئیس سـازمان بهزیسـتی کشور از وجود یکمیلیون

مدرســـه سمپاد داریم که یکسوم مدارس ما در مناطق محروم قرار دارند .استانهای پهناوری داریم و

و  ۴۱۵نفـر معلـول در کشـور خبـر داد و گفـت« :از ایـن تعـداد ۸۰۰

آن را بهطور جدی دنبال کنیم۱۲۰ .هزار دانشآموز در کل مدارس داریم .از  ۱۹۵۹تا  ۱۹۷۹میالدی

مسـتمری کامـل پرداخـت میشـد امـا درحال حاضر تنهـا ۴۰هزار نفر

به اندازه کافی روی شناســـایی و پرورش اســـتعدادهای ویژه آنها کار نکردیم و امید است در سال آینده

مقارن با  ۱۳۵۷هرگز ایران هیچ تیمی را برای شرکت در المپیادها اعزام نکرد .اما از سال  ۶۶این روند

شـــروع شـــد و تاکنون  ۷۱۲مدال جهانی طال تا برنز و  ۷۳۷مدال و دیپلم افتخار کسب کرده و بیش از
۶هزار مدالآور را تربیت و به نظام علمی تقدیم کردیم ».وی درباره مشـــکالت و حواشـــی آزمون مدارس
سمپاد پایه هفتم در سال جاری و برنامه سنجش سال آتی گفت« :آزمون ورودی پایه هفتم تیر  ۹۸برگزار

میشود و در حوزه هوش و استعداد است و از جنس پیشرفت تحصیلی نخواهد بود ،لذا خانوادهها نیازی
به کالس ویژه و تقویتی ندارند و هوش اســـت که مورد ســـنجش قرار میگیرد .ثبتنام ابتدای سال ۹۸

هـزار نفـر دارای معلولیـت شـدید و خیلی شـدید هسـتند و بایـد به آنها

معـادل پنـج درصـد افـراد آن را دریافـت میکننـد و تلاش مـا رسـاندن
ایـن میـزان بـه  ۱۰درصد اسـت ».قبادیدانا با اشـاره بـه اینکه ۲۵هزار

نفـر در کشـور حـق پرسـتاری دریافـت میکنند ،گفت« :بـرای افزایش
آن برنامهریـزی کردهایـم امـا ایـن افزایـش  ۶۸۴میلیـارد تومـان بـار

مالـی بـرای کشـور دارد .درحـال حاضـر ١٧٨هـزار معلـول سرپرسـت

خانـوار در کشـور داریـم کـه بـه انـدازه یـک نفـر مسـتمری میگیرنـد و

انجام میشـــود .آزمون ورودی پایه دهم هم اردیبهشـــت  ۹۸بوده و از جنس پیشرفت تحصیلی است و

بـرای افزایـش میـزان دریافتـی یارانههـای ایـن افـراد اقداماتـی انجـام

مدارس ســـمپاد نیمی از شهریه مصوب غیرانتفاعی در هر منطقه است .به علت فوقبرنامهها و کارهای

 ٩٨میـزان ۱۵هزارمیلیـارد ریال تسـهیالت به حوزه معلوالن اختصاص

الیههای عمیقتری از تفکر را هدف میگیرد ».مهاجرانی درباره شـــهریه مدارس سمپاد گفت« :شهریه
ویژه است و به دور از عدالت آموزشی نخواهد بود .دانشآموزی نداریم که به علت عدمپرداخت شهریه به
مدارس ما راه نیابد و والدین و افراد خیر بسیاری داریم .امسال سمپاد مهارتی در دفترچه آزمون ورودی
پایه دهم اضافه میشود ۹ .استان اعالم عالقهمندی کردند و مشغول بررسی آنها هستیم».

شـده کـه امیـد مـیرود بـهزودی محقـق شـود .در قانـون بودجه سـال
یافتـه کـه بایـد اسـتانهای مختلـف ازجمله کردسـتان بـرای جذب آن
تلاش کنند».

