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دزدی با رعایت فاصله

لزوم تغییر در قوانین کارگری

«ایران» از داستان فداکاری معلمان در مناطق دوردست گزارش میدهد

یادداشت

درس الفبای ایثار و مهربانی در روزهای کرونایی

هرســال اول مــاه می (یازدهــم اردیبهشــت ) در تقویم
میــادی مصــادف با روز جهانــی کار و کارگر اســت و به
پاسچنینروزیاززحماتوتالشهایخستگیناپذیر
کارگــران زحتمکــش تجلیل میشــود اما عــاوه بر آن
ضروری اســت در روز کارگر به برخی مشکالت جامعه
فرامرز توفیقی
رئیسکمیته
کارگری پرداخته شود .امروز در جامعه کارگری چندین
دستمزد شورای
مشــکل وجــود دارد که ســبب شــده زندگی کارگــران با
عالی اسالمی کار و
فعال کارگری
ســختیهایی مواجــه شــود .متأســفانه در ســال  ۹۸بر
اســاس تصمیــم گیریهایــی که بــرای افزایش حقــوق در ســال  ۹۹انجــام گرفت،
بیقانونیهایی وجود داشــت .در خصوص افزایش دستمزد کارگران امسال شاهد
بودیــم که ماده  ۴۱قانون کار اجرایی نشــد و تعریــف و گفتمان جدیدی پیش آمد و
موجب شد امسال افزایش حقوق کارگران از لحاظ قانونی ایرادات زیادی پیدا کند.
بند  ۲ماده  ۴۱قانون کار نیز که بســته معیشــتی را مورد نظر قرار میدهد در شــورای
عالی کار لحاظ نشــد .از طرفی در بحث تعیین حداقل دســتمزد کارمندان که به ۲
میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومان افزایش یافت ،این هدف بــرای افزایش حقوق کارگران
بر اســاس رقم مورد نظر نیز محقق نشد .در نهایت نمایندگان کارگران بهتصمیم
نهایــی رأی مثبت ندادند؛ اما بهدلیل اینکه مصوبه از طریق دولت و کارفرمایان به
امضا رســیده بود ،بهصورت دو به یک اتفاق افتاد و رأی تصویب شــد .این در حالی
اســت که اعمال افزایش حقوق کارگران به ترتیبی که اتخاذ شــد به نوعی خروج از
قاتون بود .ما متصور نبودیم که این اتفاق بیفتد .در عین حال قوه مجریه باید خود را
موظف به اجرای صحیح قانون بداند و دالیل مخالفت جامعه کارگران را جویا شود.
هر کسی از صدر تا ذیل خلقت میتواند اشتباه خود را اصالح کند .اصرار به راه رفتن
در مســیر اشــتباه عواقب بدی دارد .اگر دولت و کارفرمایان نخواهند این مشــکل را
اصالح کنند ،تبعات آن در سالهای آینده دامان همه را خواهد گرفت .امروز مشکل
دیگری که جامعه کارگران با آن دست به گریبان است ،ماده  ۷قانون کار است که در
ســال  ۱۳۶۹تصویب شد ومربوط به بحث قراردادهای موقت و دائم است .همین
مسأله هم سبب شد که امنیت شغلی کارگران متزلزل شود و استرسهای فراوانی
را به جامعه کارگری وارد کند .مشکل اینجاست که بر اساس قانون باید لیست شغل
ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر تعریف و اعمال شود که در نتیجه تعریف نشدن
لیست مشاغل ،شاهد ظهور قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم .امیدوارم در
آینده نزدیک این مشکالت از جلوی پای کارگران برداشته شود.

هدی هاشمی
خبرنگار

عکس  :محسن رضایی

بـرش

معلمی که به دل کوه میزند

دانشآموزانشــان هســتند برای همیــن هرکاری
میکننــد تــا ایــن دانشآمــوزان از درس و مشــق
عقب نماننــد .این حرفهای مــژگان کرمینژاد
اســت کــه ایــن روزهــا تــاش میکنــد تــا بــرای
دانشآموزان دخترش که شــاگرد ممتاز مدرسه
هم هســتند گوشی هوشمند بخرد .او معلم پایه
شآموز
متوســط اول و دوم دزفول است و  90دان 
دارد .خودش میگوید بسیاری از دانشآموزانش
شاگرد ممتازند اما حاال که آموزش مجازی شده
برخی از دانشآموزان و خانوادههایشــان گوشــی
هوشــمند ندارنــد ،بنابرایــن نمیتواننــد درس و
مشــق را ادامه دهنــد .برای همیــن خانم معلم
دست بهکار شــد و از خیرین کمک گرفت و برای
دو دانشآموز پشت کنکوریاش گوشی هوشمند
خرید .او البته تنها نیست چندین معلم دیگر هم
در خوزستان هســتند که برای دانشآموزانشان
تبلت و گوشــی هوشــمند خریدهانــد .این معلم
فقــط یــک دغدغــه دارد و آن هــم این اســت که
آمــوزش حــق همــه کــودکان اســت« :دغدغــه
اصلــی من ترک تحصیل دختران اســت ،خیلی
از دختــران تــا پایــه ششــم درس میخواننــد اما
بســیاری از دختران مجبور میشوند ازدواج کنند
ی دیگر هم کمک خرج خانواده میشوند و
و برخ 

ســر زمین پدرانشان کار میکنند .دلم میخواهد
همین دخترانی که تا متوسطه اول و دوم آمدهاند
دیپلم را بگیرند و وارد دانشــگاه شوند .این خانم
معلم اشــک و گریــه دانشآموزانــش را دیده که
نمیخواســتند ازدواج کننــد که دوســت داشــتند
درس بخواننــد« :دانشآموزان نخبهای داشــتم
که بهخاطر فقر مجبور به ازدواج شدند ،تعدادی
آمدند مدرســه و گریه کردنــد که خانم با پدرمان
صحبت کنید تا مــا ازدواج نکنیم .بارها التماس
خانواده را کردیم که ما فرد خیری را پیدا میکنیم
تــا خــرج تحصیــل دختــر را بدهــد امــا بهخاطــر
شرایط فرهنگی هیچ کدام موافقت نکردند».
ëëیکتلویزیونبرایچنددانشآموز
کرونــا که آمد مدرســهها تعطیل شــد ،خانم
معلم اما دست از کار آموزش نکشید به تکتک
دانشآموزانش سرکشــی کرد چون میدانســت
کــه برخی از ایــن خانوادهها حتــی امکانات اولیه
را بــرای زندگی ندارند؛ چه برســد به اینکه تبلت
و گوشی هوشمند داشته باشند .رقیه سرقینی 27
سالی است که در پایه اول تا پنجم ابتدایی تدریس
میکند .او با همه خانوادههای دانشآموزانش در
ارتباط اســت ،همان روزهایی که مدرسه تعطیل
نبود به خانواده دانشآموزانش رسیدگی میکرد

رئیس بنیاد بیماریهای خاص تأکید کرد

پیادهروهای تهران اجاره داده میشود؟

زمانبندی طرح ترافیک از روز شنبه تغییر میکند

معــاون حملونقــل و ترافیک شــهرداری تهران از تغییر ســاعات طرح ترافیک از روز شــنبه
خبر داد.
بهگزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،مناف هاشــمی ،در حاشــیه جلســه ســتاد ملی مبارزه با
کرونا در کالنشــهر تهران گفت ۵۰ :درصد افراد جامعه از دســتکش و حتی ماســک اســتفاده
میکنند اما باقی افراد به موازین قانونی و رعایت بهداشت اهمیتی نمیدهند.
او افزود :طی دســتورالعملی از طرف ریاست جمهوری طرح مناسبسازی قیمت ماسکها
از روز شــنبه در متروها آغاز میشــود و افراد میتوانند ماســک را با قیمت مناســب از متروها
خریــداری کننــد ،البته فضاهایی را برای افرادی که ســاالنه ،نذری در ماه مبارک داشــتهاند و
امســال بهدلیــل کرونــا نمیتواند ادا کنند ،قرار دادهایم تا با نذر ماســک بــه هموطنان کمک
کننــد .هاشــمی ادامــه داد :در همه نقــاط تهران وضعیــت ترافیک تقریباً مطلوب و مســاعد
است به جز محدوده مرکزی طرح ترافیک مشکالتی را به وجود آورده است ،چون اصناف و
کارکنان دولت حضور پیدا میکنند.
وی تأکید کرد :طی جلسهای با سردار ذوالفقاری در وزارت کشور تصمیم بر این شد ،ساعت
طــرح ترافیــک در کالنشــهر تهران را اصالح کنیم .بــرای مثال طرح از ســاعت  ۶و نیم صبح
بوده تا غروب ،این ساعت را به  ۸صبح تا  ۴بعد از ظهر تغییر دادیم .او گفت :شرایط قیمت
را  ۵۰تا  ۷۰درصد تخفیف در نظر گرفتیم تا از سفرهای زائد جلوگیری شود.

شهــــــری

رئیس شورای شهر تهران از ارسال الیحه بهرهبرداری از پیادهروهای تهران توسط شهرداری
خبر داد و گفت :در این الیحه به موضوعات مختلف از جمله اجاره پیادهراه به برخی اصناف
اشــاره شــده اســت .بهگزارش فارس ،محســن هاشــمی افزود :این الیحــه دارای آییننامه و
جزئیات مفصلی اســت که در حال حاضر همکاران ما در کمیســیون مربوطه در حال بررسی
آن هســتند .فعالیت در پیادهروها قانوناً ممنوع نیســت و در قالب این الیحه نیز قرار نیســت
که پیادهرو به فروش برسد چرا که سندی در این زمینه وجود ندارد.
او تأکیــد کــرد :در صــورت تصویب این الیحه در صحن شــورا و رأی موافق اکثــر اعضا ،امکان
اجاره فضای پیادهراه برای برخی از مشــاغل از جمله برخی از رســتورانها و اغذیه فروشــان
امکانپذیر خواهد شد.
هاشــمی با تأکید بر اینکه الیحه بهرهبرداری از پیادهراهها هنوز در صحن شــورا بررسی نشده
اســت گفت :پس از بررســی ابعاد این الیحه در کمیســیون مربوطه در شــورای شــهر موضوع
بهرهبرداری پیادهراهها در صحن به بحث و گفتوگو گذاشته میشود.

و کــم و کاســتی زندگیشــان را بــا کمــک خیرین
رفع و رجوع میکــرد .او برای خیلی از خانوادهها
یخچال خریده ،خانه مخروبه دانشآموزانش را
در حاشیه شــهر بازسازی کرده؛ وسایل بهداشتی
بین دانشآموزان دخترش پخش کرده؛ کامپیوتر
و بســتههای غذایــی بســیاری توزیع کــرده؛ چرخ
خیاطــی خریــده تــا کمــک خــرج زن سرپرســت
خانوار باشــد و حــاال وقتی مدرســه تلویزیونی راه
افتاد بــرای یک دانشآمــوزش تلویزیون خریده
تا از درس و مشق عقب نماند« :اینجا خانوادهها
آنقدر محروم هســتند که امکانات و دسترسی به
گوشی هوشمند ندارند ،اگر هم داشته باشند یک
گوشی دست پدر خانواده است صبح تا غروب سر
کار میرود وعصر که میآید فرزندانش منتظرند
تا نوبتی از گوشی پدر استفاده کنند .نمیتوانستم
دســت روی دست بگذارم برای همین برای یک
دانشآموزم تلویزیون خریدم و چند دانشآموز
دیگــر هم بــا فاصلهگذاری اجتماعــی به خانهام
میآیند و هر کدام در هر پایهای که هستند درس
را به تنهایی یاد میگیرند».
ëëمعلمیکهاینروزهاپرستاریمیکند
داســتان این خانــم معلم کمــی متفاوتتر
از دیگــر معلمــان اســت .در منطقــه خشــک

انتقال ارز و مشکالت گمرکی؛ دو گره اصلی واردات داروهای بیماران خاص
رئیــس بنیــاد بیماریهــای خــاص ،درباره
وضعیــت درمانی و دارویی بیماران خاص
در کشــور بــا توجه به شــرایط کرونــا ،گفت:
در دوران تحریــم بــا مدیریتــی کــه وزارت
بهداشــت داشته اســت ،بیمارانمان دچار
مشــکل جدی نشــدهاند .البته در مقاطعی
دارو کم شــده که با پیگیــری ،داروها تأمین
شــدهاند .البتــه وضعیــت واردات دارو
بهدلیل بحث تأمین ارز بسیار دشوار است.
فاطمــه هاشــمی درنشســت ویدئــو
کنفرانســی با خبرنگاران افزود :در بیماران
دیالیزی ست صافی دیالیز و امکانات مورد
نیازشــان از  ۲۰ســال قبــل در داخــل کشــور
تولیــد میشــود .البته گاهی بــا کمبودهایی
مواجــه میشــویم که ســریعاً آن را از خارج
از کشــور تأمیــن میکننــد .داروهایشــان
هــم در داخــل کشــور تولید میشــود .برای
بیمــاران پیونــد کلیــه نیــز داروی خارجــی
وارد میشــود و هم تولید داخلی آن وجود
دارد .بــرای بیمــاران هموفیلی ،تاالســمی،
ســرطان ،دیابت و ...برخی داروها در کشور
تولید میشوند .البته همان داروهای تولید
داخلــی هــم گاهی دچــار کمبود میشــود؛
چراکــه بایــد برخــی مــواد اولیــه را از خارج
از کشــور وارد کننــد کــه بــرای انتقــال ارز
مشــکالتی دارنــد و گاهــی هــم در گمرکات
کشور دچار مشکل میشوند.
وی تأکید کرد :نه فقط داروهای بیماران

خــاص ،بلکه در حوزه برخــی داروهایی که
بــرای بیمــاران خــاص هــم نیســتند ،دچار
مشــکل هســتیم .افراد زیــادی حتــی برای
تأمیــن داروهای مختلــف از جمله آلزایمر
بــه مــا مراجعــه میکننــد .متأســفانه در
برخــی مــوارد خدمــات مشــکالتی هســت
و بهعنــوان مثــال دارویــی کــه پیــش از این
وارد میشــد و بســتهای  ۳۵هــزار تومان به
فــروش میرســید ،االن دیگــر در بــازار پیدا
نمیکنیــد .برخــی داروخانههــا هــم اعالم
میکننــد که فقط یک بســته دارند و داروی
 ۳۵هــزار تومانــی را بــه قیمــت  ۱۶۰هــزار
تومان میفروشند.
هاشمی ادامه داد :مراکز دیالیز و تزریق
خــون را به گونهای تجهیــز کرده و امکاناتی
در اختیارشــان قــرار دادنــد کــه مواجهــه
بیمــاران خــاص را بــا بخشهــای کرونا به
حداقل برســانند .در عین حال در بیماران
خاص امکان تأمین دارو و درمان از راه دور
در شــرایط کرونایــی ،وجــود نــدارد؛ چراکه

بهعنــوان مثال بیماران دیالیزی باید حتماً
برای دیالیز به مراکز درمانی مراجعه کنند
یا بیماران تاالســمی باید برای تزریق خون
به مراکز درمانــی مراجعه کنند .البته برای
هموفیلیهــا و دیابتیهــا کــه گاهــی اوقات
نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارند،
بحث تهیه دارو وجود دارد.
وی با بیان اینکه برنامه ارسال داروهای
بیمــاران خــاص بــه در منزلشــان بهدلیل
همزمانی با بروز کرونا در کشــور هنوز اتفاق
نیفتاده اســت ،افزود :ما درخواست کردیم
که ترتیبی داده شــود و این داروها در مراکز
درمانــی بــه بیمــاران ارائــه شــود ،امــا این
موضوع هم نیاز به ایجاد زیرســاختهایی
دارد و از نظــر بیمــهای هنوز آماده نیســت.
فکــر نمیکنــم تهیــه داروهــای بیمــاران
خــاص از طریــق اینترنتی بــزودی و در این
شرایط کرونایی امکان پذیر باشد ،بنابراین
بیمــاران در مراجعه بــه داروخانهها حتماً
فاصلهگــذاری اجتماعــی را رعایت کنند .از
طرفــی در حــال حاضر مشــکل تأمین دارو
هــم وجــود دارد و ایــن امــکان نیســت کــه
بتوان داروی ســه یا چهار ماهــه بیمار را به
او داد .بنابرایــن بایــد برنامهریزی شــود که
بیماران بتوانند داروهایشان را دو تا سه ماه
یکبــار دریافــت کنند ،اما بــرای داروخانهها
ایــن امــکان وجود نــدارد که یکبــاره داروی
چند ماهه بیماران را ارائه دهند.

جان باختگان کرونا در کشور به  ۵۹۵۷نفر رسید

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
اعالم کرد :تاکنون ۹۳هزار و ۶۵۷نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده
وبافوت ۸۰نفردر ۲۴ساعتگذشته(ظهرروز 9اردیبهشتتاظهر 10اردیبهشت)،جان
باختگان کرونا در کشور به  ۵۹۵۷نفر رسید.کیانوش جهانپور دیروز درباره آخرین آمار
ابتالیقطعیبهویروسکرونادرکشورومواردفوتناشیازآنبیانکرد:از 9اردیبهشت
تا ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۹وبراساسمعیارهایقطعیتشخیصی ۱۰۷۳،بیمارجدیدمبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۹۳هزار و۶۵۷
نفر رسید.وی ادامه داد :متأسفانه تا ظهر روز چهار شنبه ۸۰،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۹۵۷نفر رسید.جهانپور گفت:
خوشبختانه تاکنون 73هزار و ۷۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شدهاند .البته
 ۲۹۶۵نفرازبیمارانمبتالبهکووید ۱۹دروضعیتشدیداینبیماریتحتمراقبتقرار
دارند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت بیان کرد :تاکنون ۴۵۳هزار و۳۸۶
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

اخبــــار

یارمحمــد شمســایی یکی از معلمــان زحمتکش
ایالم در صعبالعبورترین نقطه این شــهر درس
میدهد.خودش میگوید« :ســاکن شهرستان دره شهر ایالم هستم از
آنجا تا منطقه ماژین یک ســاعتی با ماشــین میروم و بعد از آن هم
دو ســاعتی پیــاده روی مــی کنم تا به منطقــه لودرعلیا برســم و به 11
دانشآمــوزم درس بدهم ».در جایی کــه آقای معلم درس میدهد
دانشآموزانــش نــه ســقفی باالی سرشــان اســت که نامش مدرســه
باشــد و نــه خبــری از تختــه و نیمکــت .آقــای معلــم سالهاســت که
کوهبهکــوه میرود تــا در میان صخرهها و درههــا دانشآموزان خود را
پیــدا کند؛ میگوید ،عاشــق کوه اســت و عالقهمند آمــوزش بهکودکان
عشــایر و البته در این راه هم همیشــه توان داشته است و تا زمانی هم
کــه بتواند برای باســواد کــردن کودکان عشــایر در کوه و دشــت تالش
میکنــد .او البته فقــط معلم این  11دانشآموز نیســت .چند کیلومتر

دورتــر از ایــن روســتا ،در دل کوه منطقــه صعبالعبــوری وجود دارد
که ســه دانشآموز هم دارد هیچ معلمی حاضر نشــد بــه آنجا برود.
شمســایی قبــول کــرد کــه عصرها بــه ایــن منطقــه بــرود و داوطلبانه
بــدون هیچ حقوقی به ایــن دانشآموزان درس دهــد« :اول مهر بود
کــه بــه مــن گفتنــد در منطقــهای در دل کوه ســه دانشآمــوز ابتدایی
وجــود داد که معلمی قبول نمیکند به خاطر شــرایط جاده و راهش
بــه آنجــا برود ،قبول کردم کــه داوطلبانه به این منطقــه بروم .بعد از
اینکه کالس درســم تمام میشــود به منطقه میروم از کالس درس
تــا منطقــه  45دقیقه پیادهروی میکنــم .نمیخواهم هیچ کودکی در
منطقهام بیســواد باشد تا ساعت  5عصر میمانم و بعد دوباره یک
ســاعتی پیــادهروی میکنم تا به خانه برســم ،این شــرایط هر روز من
اســت بــا کرونا و بیکرونــا درس را تعطیــل نمیکنــم .دانشآموزانم
گوشــی ندارند کــه تدریس مجازی کنــم ،در منطقه عشایرنشــین هم
اصالً گوشــی نیســت ،خودم برای دانشآموزانم لوزام التحریر و دفتر
میگیریم ،خانوادهها توجهی به درس و مشق ندارند».

بیجــار رشــت خانــم معلمــی زندگــی میکنــد
کــه قصه ایــن ســالهای زندگــیاش پــر از امید
و روحیــه اســت .ســمانه جعفــری  37ســاله،
مبتــا بــه بیمــاری ســرطان اســت و آنطــور که
خودش میگوید؛ با ســه نوع سرطان میجنگد.
پشــت تلفن هــم با انرژی و امیــد حرف میزند:
«ســامتی بزرگتریــن نعمت خداســت و من
بزودی ســامتیام را بهدســت مــیآورم ».او 17
ســالی اســت کــه معلــم دانشآمــوزان ابتدایی
اســت .آنقــدر عاشــق شــغلش اســت کــه حتی
بیماری ســرطان هم موجب نشــده که او دست
از کالس درس بکشــد .خانــم معلــم ســال 96
مبتال به سرطان ســینه میشود و در این سالها
بیماریاش متاستاز میکند و کبد و استخوانش
را هــم درگیر میکند اما همه این دردها موجب
نشده تا خانم معلم دانشآموزانش را فراموش
کنــد .او همیشــه بعــد از تزریق شــیمی درمانی
بــه مدرســه میرفــت و درس را آغــاز میکــرد.
خــودش میگویــد« :نمیشــود کــه اســتراحت
کنم؛ چشــم بچهها به معلمشــان اســت ».این
خانــم معلــم میتوانــد بــه خاطر بیمــاریاش
 6مــاه مرخصــی بگیــرد حقوقــش را بگیــرد اما
بــه پزشــک و خانــوادهاش گفتــه کــه بچههــا را
بــدون معلــم نمیگــذارد .او در ایــن روزهــای
کرونایــی یــک اتــاق خانــهاش را کالس درس
کرده ،وایتبرد گذاشــته و فیلمهای آموزشی را
بــرای بچههایش ضبط میکند .او البته به خانه
برخی دانشآموزانش هم میرود تا کالس رفع
اشکال برگزار کند .خانم معلم ما سه ترمی هم
پرســتاری خوانده و حاال که در شهرش خیلیها
نیــاز به تزریقــات دارنــد او با لبــاس مخصوص
پرســتاری به خانه ســالمندان و نیازمندان شهر
مــیرود تا آنهــا به درمانــگاه و بیمارســتانهای
آلوده مراجعه نکنند« :در منطقهای که هســتم
خیلی از ســالمندان و بیماران به کمکم احتیاج
دارنــد ،متأســفانه بیمارســتانها و درمانگاههــا
آلــوده اســت.نمیتوانم در خانــه دســت روی
دســت بگذارم و بنشــینم ،لبــاس مخصوص را
میپوشــم و کار تزریقــات را برای افــراد نیازمند
انجام میدهم».

فرمانده ستاد مقابله با کرونا ویروس در کالنشهر تهران:
سن متوفیان تهرانی  ۱۰سال باالتر از میانگین سنی متوفیان
کشوراست

بنابر اظهارات فرمانده ســتاد مقابله با کرونا ویروس در کالنشــهر تهران ،سن متوفیان
تهرانی  ۱۰ســال باالتر از میانگین ســنی متوفیان کشوراســت .دکتر علیرضا زالی ،ســن
متوفیان تهرانی را  ۱۰ســال باالتر از میانگین ســنی متوفیان در کل کشــور برشمرد و آن
را مرهون زحمات و تالش کادر درمانی دانســت و از آنان قدردانی کرد .وی با اشــاره به
تالش بخش بهداشــت و فعالیت  ۵۹مرکز جامع خدمات ســامت  ۱۶یا  ۲۴ساعته از
غربالگری ۸۰درصد از جمعیت تهران خبر داد که با تالش حوزه بهداشت سه دانشگاه
و بسیج و شهرداری انجام شده است .زالی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری
خوب شهروندان تهرانی در اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی اشاره کرد و بر ضرورت
تداوم اجرای این طرح و نظارت نیروی انتظامی بر آن تأکید کرد .فرمانده ستاد مقابله با
کرونا درکالنشهرتهرانخاطرنشانکرد:کروناصرفاًیکموضوعبیولوژیکنیستبلکه
یکمسألهاجتماعی،اقتصادی،امنیتی،سیاسیوفرهنگیاستکهتمامیدستگاههاو
سازمانها باید برای رفع این معضل مشارکت و همکاری کنند.

معلم؛ در خط مقدم «جهادآموزشی»

ادامه از صفحه اول

قصــه فــداکاری معلمــان پایانــی نــدارد؛ انــگار
کار معلمــی بــا از خودگذشــتگی و فــداکاری گره
خــورده اســت و این قصــه امروز و دیروز نیســت.
ســالهای سال است که معلمان نشــان دادهاند
کــه معلمی فراتر از یک شــغل اســت و کارشــان
فقــط به یــک کالس درس ختم نمیشــود .مگر
میشــود فداکاری محمدعلــی محمدیان همان
معلــم مهابــادی را فرامــوش کــرد ،معلمــی که
مــوی ســرش را بهخاطــر دانشآمــوز مبتــا بــه
سرطان تراشید تا با او همدردی کند یا حمیدرضا
گنگوزهــی معلــم خاشــی کــه خــودش زیــر آوار
جــان داد امــا جــان دانشآموزانــش را از مــرگ
نجــات داد .اصــاً نمیتوان داســتان ایثــار خانم
معلــم کردســتانی را از یــاد برد ،خانــم معلمی
کــه بــه دانشآمــوزان بیبضاعتــش کمــک می
کــرد و خــودش را بــه آب و آتــش مــیزد تا خرج
تحصیــل و درمان دانشآموزانــش را تأمین کند
یــا آن آقای معلم بلوچســتانی که هــر روز صبح
دانشآموزانــش را از رودخانــه خروشــان عبــور
مــیداد تــا همــه کــودکان روســتا حــق تحصیــل
داشــته باشــند .ایــن فداکاریها هــر از گاهی تیتر
یک نشــریات و فضای مجازی میشــود و همه از
مهربانی معلمان و بیمهری که به آنها میشود
میگویند .در ایــن روزها هم اگر چه کالس درس
و مدرسه تعطیل اســت اما دوباره ایثار معلمان
سرخط خبرهای شبکههای اجتماعی شده است.
در این دوران کرونایی عکسهایی در شــبکههای
مجازی دستبهدست میشود که نشان از عشق
معلمان بــه دانشآموزانشــان دارد .این گزارش
روایت معلمانی است که در این روزهای آموزش
مجازی فقر دانشآموزانشان را دیدند و برایشان
گوشی هوشمند ،تلویزیون و تبلت خریدند تا آنها
از کالس درس جا نمانند .معلمانی که میدانند،
دانشآمــوزان در مناطــق محــروم و روســتاهای
دورافتاده نه اینترنت دارند و نه گوشی هوشمند،
خودشان را به روســتاها رساندند تا تکبهتک به
دانشآموزانشان درس دهند؛ همانهایی که دل
به کوه میزنند تا کودکان عشــایر الفبا را کامل یاد
بگیرند.
ëëتحصیلحقهمهکودکاناست
نامــش محســن رضایــی اســت و در مناطــق
عشــایری سردشــت دزفول تدریس میکند .این
آقــای معلم  43دانشآموز در پایه ابتدایی دارد.
از همــان روز اولــی که آموزش مجازی شــد آقای
معلم میدانســت که دانشآموزانش نه گوشی
هوشمند دارند و نه اینترنت .برای همین تصمیم
گرفــت تا هــر هفته به روســتای محــل خدمتش
برود و یکبهیک به دانشآموزانش درس دهد تا
هیچ کودکی از درس و مدرسه جا نماند .البته این
رفتن هــم برایش چندان آســان نبود .منطقهای
که رضایی درس میدهد ،صعب العبور است و
فقط با نیســان وانت میتواند جادههای خاکی و
پرپیچ و خم روستا را طی کند« :از خانه تا مدرسه
 6ســاعت راه اســت ،دو ســاعت این مسیر جاده
آســفالت اســت و  4ســاعت دیگرش هم خاکی.
وقتی مدرســه باز بود ما  25روز در منطقه بیتوته
میکردیــم و چنــد روزی هم بــه خانه میآمدیم
توآمــد کنم برای
اما حــاال مجبــورم هرهفته رف 
اینکــه دانشآمــوزان اول ابتدایــی الفبــا را کامــل
یــاد بگیرنــد ».قصــه معلمان خوزســتانی پــر از
بخشــش و ایثار اســت .آنها نگران ترک تحصیل

تکرارتاریخنشاندادهاندکهدرکنارمسئولیتیاددهیبهدانشآموزان،
معلمانبارهابه ِ
در گذرگاههای حساس و بحرانی در جامعه همراه مردم بودهاند و از همین منظر اعتماد
و اطمینان قابل قبولی را از آنان کســب کردهاند .در ماه پایانی ســالی که گذشــت شیوع
ویروس منحوس کرونا باعث تعطیلی اضطراری مدارس شد اما جریان آموزشی ،بدون
هیچ وقفهای انجام شد و بر همگان ثابت کرد که معلمان دلسوز ،متعهد و مسئولیت
پذیر کشور ،همچون گذشته ،با وجود محدودیتها و تنگناهای بسیار ،همچنان بر حفظ
ارزش و جایگاه خود در جامعه ،پایبند بوده و با سالح تدبیر و ایثار ،در صحنههای جهاد
علمی ،حضور یافته و جریان آموزشی را حیاتی دوباره بخشیدند.
در این ایام شــاهد آن بودیم که دسترســی دانشآموزان به اشــکال متنوعی از الگوهای
تدریس در ســطح کشــوری بواســطه اشــتراک تدریس ســایر معلمان و دبیران ،تالش
برای همافزایی تولیدات محتوایی آنان را از طریق تولید انیمیشن ،مستندهای کوچک
و کلیپهای آموزشــی و نیز استفاده از هر وســیلهای برای ارائه آموزش به دانشآموزان
شده است؛ در این زمینه خالقیت و ابتکارات معلمان بهعنوان عنصری مهم از جریان
یاددهی-یادگیــری موجب شــد تا اثربخشــی ایــن فرآینــد در دل و جــان دانشآموزان
دوچنــدان شــود .در ایــن دوره کــه ویــروس کرونــا فضــای حضــوری کالس درس را از
دانشآمــوزان گرفته اســت ،ابتکارات ،خالقیتها و حضور مؤثر معلمان با اســتفاده از
هر وسیله در اختیار مانند بدنه یخچال خانه بهعنوان تخته کالس ،لهجهشیرین معلم
دلســوز آیالندی در تدریس مبحث ریاضی یا معلمانی که براثر بیماری در بیمارســتان
بســتری بودنــد ولی به جهت وجــدان کاری مثال زدنیشــان ،بهصورت مجــازی درس
عشــق و ایثــار و فــداکاری را به دانشآموزانشــان آموزش دادند ،نشــان میدهد اگرچه
کادر پزشــکی و درمانــی کشــور در خط مقدم جبهه مبارزه با این ویروس قــرار دارند ،اما
حضور میلیونی معلمان و مدیران مدارس نیز با تدریس و تربیت فداکارانه نسل آینده،
«جهادآموزشی» را همردیف با «جهاد درمانی» تعریف میکند.
ش و پــرورش با شــروع تعطیلــی مدارس بهدلیل شــیوع کرونــا ویروس با
وزارت آمــوز 
اســتراتژی «آمــوزش تعطیل نمیشــود» و با هدف اســتمرار جریان یادگیــری بهدنبال
برقراریارتباطدوسویهوتعاملیبینمعلمودانشآموزبود،خوشبختانهبرایاولینبار
در تاریخ آموزشوپرورش کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی ،وزارت آموزشوپرورش
پلتفــرم اختصاصــی بــا مالکیت انحصــاری خــودش را راهانــدازی کرده کــه معلمان و
دانشآموزان میتوانند براحتی در فضایی امن همچون فضای مدرسه با یکدیگر ارتباط
دوســویه و تعاملی برقرار کنند .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطالعات،
راهاندازی این شــبکه نقطه عطفی در تاریخ آموزشوپرورش است .باوجود شبکه شاد،
دیگر نگران تعطیالت ناخواسته در طول سال تحصیلی نیستیم زیرا با حضور معلمان
سختکوش فرآیند آموزش در این شبکه ادامه مییابد ،همچنین امکان تحقق عدالت
آموزشی از این طریق ممکن میشود و آموزشوپرورش از اینکه تعدادی از دانشآموزان
امکان بهرهمندی از شبکه شاد را به دالیل مختلف از جمله عدم دسترسی به اینترنت
و ...ندارند ،آگاه است و خود را مسئول آموزش تمامی دانشآموزان سراسرکشور میداند
و در چنین شرایطی از روشهای جایگزین برای آموزش آنان استفاده میکند.

