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درخواست محیطزیست از تشکلهای مردمی برای تأمین علوفه و ساخت آبشخور

تشنگی حیات وحش ایران در سال بیباران 1400
صفحه 9

گزارش «ایران» از تعطیلی مدارس و مشکالت سرایدارها در نبود دانشآموزان

آیا کرونا «برساخت اجتماعی» در ایران است؟

سرایدار؛ نگهبان تنهای مدرسه در روزهای کرونایی
خبرنگار

فریبا خان احمدی  -خبرنگار /روزهای ســیاه
کرونــا در بهار امســال همچنــان ادامه دارد.
دیــروز بــا عبــور شــمار جانباختــگان از مــرز
 400فوتــی ســیاهترین قــاب هفتگــی کرونــا
در  24ســاعت منتهــی بــه روز گذشــته ثبت
شــد؛  405بیمار کرونایی راهی قبرســتانها
شــدند و گفته میشود راه ســختی در جدال
نفســگیر بــا کرونــا در پیــش داریــم .آمارهــا
درباره تعداد موارد ابتال ،بســتری و بیماران
بدحال بســیار تــکان دهنده و نگــران کننده
اســت با وجــود این و علیرغم هشــدارهای
پیاپــی مســئوالن ،اعمــال محدودیتهــای
شــدید و تعطیلیهــای گســترده هنوزآمــار
افــراد قانون گریز با افرادی کــه پروتکلها را
رعایت میکنند 50درصد گزارش میشود.
همچنیــن دورهمیهــای خانوادگــی هــم
ســر جایشــان باقــی اســت و ایســتگاه هــای
حملونقــل عمومی نیز شــلوغ و پر ازدحام
هســتند و همــه اینها فرصت تاخــت و تاز را
برای ویروس انگلیســی فراهم کرده اســت.
از ســوی دیگــر گزارشهــا و آمارهــای رو بــه
رشد مبتالیان و فوتیها در شهرها ی قرمز و
نارنجی آژیر خطر را به صدا درآورده است تا
جایی که سیر نزولی کاهش میزان مشارکت
مردمــی در رعایــت پروتکلهــا بــا درنظــر
گرفتــن افزایــش قــدرت ســرایت ویــروس
جهشیافته کانونهای بحرانی تازهای را در
کشور ایجاد کرده است و میتواند مشکالت
بســیار شــدیدی برای کادر درمــان بههمراه
داشــته باشد چون بررســیهای تخصصی و
کارشناسان به این نکته اشاره دارد که قدرت
ســرایت نوع جهشیافته ویروس منحوس
نســبت به ابتدای همهگیری در سال 1398
بهمیزان  10تا  30برابر است.
 ëëفوتیهای کرونا در تهران روزی  130نفر!
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی وزارت
بهداشــت در  24ســاعت منتهی روز گذشته
بــا فــوت  405بیمــار مجمــوع جانباختگان
کرونا به  66هزار و  732نفر رسید .همچنین
دیروز  21هزار و  644بیمار جدید شناســایی
شــد که نکته قابل توجه آن بســتری  3هزار
و  92نفــر در بیمارســتانها اســت .مجمــوع
بیمــاران کرونا نیز در کشــور بــه دو میلیون و
 237هزار و  89نفر رسید .حال 4هزار و 766
نفر نیز وخیم گزارش میشود .در این میان
اوضاع تهــران بهعنوان مرکــز اپیدمیولوژی
کشــور وخیمتــر اســت و بیــش از یک ســوم
مــرگ و میرهــا در پایتخــت اتفــاق میافتد
و ایــن مســأله نگرانــی رئیس شــورای شــهر

تهــران را هــم در پی داشــته اســت .به گفته
محسن هاشمی؛ آمار فوتیهای کرونایی در
تهران از  ۱۳۰نفر گذشته و روند افزایشی آن،
از بازگشــت شــرایط وخیم پاییز گذشته خبر
میدهد .وضعیت کرونا در  20اســتان کشور
نیــز با وجــود اعمــال تعطیلیهــا همچنان
صعودی است .او میگوید محدودیتهای
دیرهنگام ایجاد شــده نیز تاکنــون تأثیرگذار
نبــوده اســت و بایــد بخــش عمــدهای از
فعالیتها قرنطینه شود .هاشمی در ادامه
میافزایــد از مســئوالن مدیریــت شــهری
انتظار داریم مســأله واکسیناســیون پرسنل
صــف مقدم شــهرداری تهــران را کــه بدون
تعطیلــی و وقفــه در حال خدمترســانی و
در معــرض ابتــا به بیمــاری کرونا هســتند
پیگیری کنند؛ پاکبانــان زحمتکش ،کارگران
میادیــن میــوه وتره بــار ،کارکنان شــهروند و
پرسنل بخش سالمت شهرداری بهصورت
جدی در معرض ابتال به کرونا هستند.
 ëëخیــز وحشــتناک کرونــا و اوضــاع وخیــم
بیمارستانها در استان های کشور
در شهرستانهای قرمز کرونایی  71درصد و
در شهرستانهای نارنجی  73درصد نقض
محدودیتهــا اتفاق افتاده اســت .رؤســای
دانشــگاههای علــوم پزشــکی اســتانها از
اشغال کامل تختهای بستری ابراز نگرانی
میکننــد و در عیــن حــال هشــدار میدهند
بهدلیــل گســترش ویــروس جهــش یافتــه
انگلیســی بزودی شاهد رکوردهای تازهای از
تعــداد افزایش مــرگ و میر در اســتانهای
قرمــز کرونایــی خواهیــم بــود ...وضعیــت
کرونــا در اســتانهایی همچــون ایــام،
همدان ،خراســان جنوبی و کردستان بسیار
فاجعهآمیز گزارش میشود و در استانهای
گیــان و اصفهان و بوشــهر نیــز آمارها روبه
افزایــش اســت .تعــداد بیمــاران در اســتان
گلســتان و کرمانشــاه نیز چند برابر افزایش
یافته در این میان اوضاع ســمنان و کاشــان
نیــز وخیــم اعــام میشــود .بحــران کرونــا
همچنین در اســتانهای آذربایجان شرقی،
سیستان و بلوچستان و لرستان نیز همچنان
ادامه دارد .در آمارهایی که اعالم شــد سهم
نگران کننده بیتوجهی به ترددهای شــبانه
یعنی از ســاعت  22الــی  3بامداد واقعیتی
تلخ را نشان میدهد که میزان  66درصد را
به خود اختصاص داده و جالب اینجاســت
کــه پایتخت با وجود شــرایط بحرانی از نظر
وضعیت همهگیری کرونــا در موج چهارم،
صدرنشــین تخلــف تــردد شــبانه اســت و

نــام اصفهــان هــم بهعنــوان دیگر شــهر در
وضعیت بحرانی کرونا دیده میشود.
 ëëجهشهای بیســابقه آمار کرونا از  7آبان
 99تا به امروز
بررسیها نشان میدهد که اولین بار  7آبان
ســال  99بود که آمار روزانه مرگ بر اثر کرونا
برای نخســتین بار به بیش از  400نفر رسید.
آن روز و در میانههــای موج ســوم کرونا 415
نفر جان باختند و تعداد  6هزار و  824بیمار
جدیــد شناســایی شــدند .همــان زمــان نیز
مســئوالن وزارت بهداشــت درباره پر شــدن
ظرفیــت بیمارســتانها هشــدار دادند .یک
هفتــه پــس از نزدیک شــدن مــرگ و میرها
بــه عــدد  500محدودیتهــای کرونایــی در
فاز یک اجرا شــد و ســپس بعد از اعمال فاز
دوم محدودیتهای شــدید کرونایــی از اول
آذر در نهایــت  16دی بعــد از ماههــا مبــارزه
نفســگیربا کرونا شــمار فوتیها بــا مرگ 98
بیمــار دو رقمی شــد .ارقــام دو رقمی مرگ
بــر اثر کرونا تا  13فروردین ماه ادامه داشــت
تــا اینکه یک مرتبه عواقب خریدهای شــب
عید و شــلوغی بازار در آخر ســال سر از عدد
مرگ کرونا در آورد و به نحســی ســیزده بدر
گره خــورد .آن روز  117نفر فوت کردند .بعد
از  13فروردین نگرانیها از عواقب سفرهای
نوروزی و رفتار پروتکل شکنان شدت گرفت
بهطوریکه از نیمــه دوم فروردین ماه دوباره
مرگهای ســه رقمی تکرار شد .کم کم آمار
ابتال ،بیماران بدحال و نیازمند بهآیســییو
و فوتیها با جهشــی فزاینده پیشــروی کرد و
درست یک روز مانده به پایان اولین ماه بهار
قرمز کرونایی ،مرگومیر کرونا با مرگ 405
بیمــار رکورد جدیــدی زد .تحلیــل دادههای
مرتبط بــا روند موارد مثبت بیمــاری در کل
کشــور از ابتدای اپیدمی تا انتهای هفته سوم
فروردیــن نشــان میدهــد در مــوج چهــارم
کرونا افزایش بیســابقهای در تعــداد موارد
بیمــاری رخ داده و ایــن روند با شــدت ادامه
دارد .سرعت متوسط افزایش آمار روزانه در
تعداد موارد بســتری در موج چهارم نسبت
به موج ســوم  6.1برابر افزایش داشــته و این
رقــم در مورد تعداد مــرگ و میرها  4.1برابر
زیاد شده است .این وضعیت اکنون با شتابی
جهــش وار ادامــه دارد و شــدت آن در همــه
زمینهها به نسبت سه موج قبلی بیسابقه و
نگران کننده ارزیابی میشود.
 ëëهنوز به قله پیک چهارم کرونا نرسیدهایم
ایــن دادههــا در حالــی مطــرح میشــود
کــه مطابــق اعــام ســخنگوی ســتاد ملــی

مقابلــه بــا کرونــا هنوز بــه قله مــوج چهارم
نرســیدهایم .بهعبارتی پیک ســوم یعنی در
قله پیــک قبلی 23 ،هزار بســتری داشــتیم
امــا در حــال حاضــر کــه هنــوز به قلــه موج
چهارم نرســیدهایم  43هزار بستری داریم.
پیشبینــی مســئوالن وزارت بهداشــت بــر
ایــن نکته تأکید دارند که بــزودی این میزان
به حــدود  60هزار بســتری در روز میرســد.
اگرچــه هر روز عدد و رقمهــای ابتال و مرگ
رونــدی صعــودی گرفتــه امــا هنــوز عــده
بیشــماری وخامت اوضاع کرونایی کشــور را
جدی نگرفتهاند .مصــداق این بیتفاوتی و
بیتوجهی به قوانین محدودیتها و شــیوه
نامههــای بهداشــتی کاهش میــزان رعایت
پروتکلها به میزان  30درصد در بسیاری از
اســتانها و شهرها است .از طرفی نمیتوان
به این سادگی از عواقب رفتار  21هزار نفری
را کــه تستشــان مثبــت بود و ســفر رفتند و
نقض قرنطینه کردند گذشــت .همانهایی
که ویروس کرونا را شــهر به شهر چرخاندند
کــه نتیجــه بیتوجهی بــه هشــدارها هم به
افزایــش بــار مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و
اشــغال کامل تختهای بیمارستانی دامن
زد.
ëëدر برخــی از اســتانها  30تــا  40درصــد
پروتکلهارعایتمیشود
بــه گفته علیرضا رئیســی ،ســخنگوی ســتاد
ملــی کرونــا در شــش اســتان  ۷۱درصد کل
نقــض ترددهــا در کشــور اتفــاق افتــاده کــه
شــامل مازندران ،اصفهان ،البــرز ،همدان،
آذربایجان شــرقی و فارس هســتند .در این
میان  66درصد نیز محدودیتهای شــبانه
را نقــض کردهانــد که تهــران در صدر نقض
محدودیتهای شــبانه قرار دارد.همچنین
بر اســاس پیشبینیهای ستاد ملی مقابله
بــا کرونــا؛ حــدود دو هفتــه دیگــر بــه قلــه یا
پیــک نهایــی موج چهــارم میرســیم .البته
ایــن بدان معنی اســت که حتی اگــر هم به
پیــک برســیم و رونــد ثابت شــده یــا نزولی
شــود ،حاالحاالهــا از وضعیت قرمــز خارج
نخواهیم شد .سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا میگوید :رعایــت پروتکلها همچنان
رضایتبخــش نیســت .میــزان رعایــت
پروتکلها در شهرهای قرمز و نارنجی هنوز
به حــد مطلوب نرســیده و هنوز بســیاری از
اســتانها و شهرها به میزان  ۳۰تا  ۴۰درصد
پروتکلها رعایت نمیشود و این زیاد است.
به این ترتیب درباره ادامه محدودیتها روز
پنجشنبه تصمیمگیری خواهد شد.

کوویــد  ۱۹بــه مثابه یــک ویــروس در حــوزه مطالعاتی اپیدمیولوژیســت ها
اســت و من در باب ســاختار این ویروس «عصر پســا-جدید» سخنی ندارم
ولی کووید  ۱۹به مثابه امر اجتماعی یک «برســاخت اجتماعی» هم هست
که از حیطه فهم جامعه پزشــکی خارج اســت .البته جا انداختن این مسأله
در ایــران کار ســادهای نخواهد بــود و نیاز به کند و کاو جــدی دارد .هنگامیکه
میگوییم کرونا یک برساخت اجتماعی است دقیقاً منظورمان چیست؟
برســاخت اجتماعی ،مفهوم یا معنایی اســت که توســط یک جامعه به
یک شــیء یا «رخداد» داده میشــود و توســط نوعی تلقی افــراد آن جامعه
نسبت به نحوه مشاهده یا برخورد با آن «رخداد» اتخاذ میشود.
به عبارت دیگر ،کووید  ۱۹به مثابه یک ویروس یک معنای اپیدمیولوژیک
دارد ولــی «نحــوه مواجهــه» جامعــه ایرانی با ایــن ویروس دیگر مســألهای
نیست که ویروس و ساختار ویروس تعیین و تحدید میکند بلکه این عامل
انســانی است که این ویروس را تبدیل به یک «رخداد اجتماعی» میکند تا
مردم نوع مواجههشــان با این ویروس شکل و ریخت و فرم متفاوتی بگیرد
و تمامی توجهشــان معطوف به آن بشــود ،که وقتی توجه جامعه معطوف
به آن شــد «آن» دیگر ویروس نیســت که ما درباره آن ســخن میگوییم بل
«رخــداد» و واقعهای اســت که عامل یا عوامل انســانی آن را به دال مرکزی
جامعــه تبدیل کردهاند و بــه نوعی ضمیر ناخودآگاه جمعــی جامعه را ،تو
گویی ،به تسخیر خود درآوردهاند.
از نظر من ،نحوه مدیریت کرونا در ایران برســاختی است که نیاز به فهم
انتقــادی دارد نه دســتورالعملهای پزشــکی .واقــع امر این اســت که ایران
جزو  10کشــور نخســت مبتالیان به کرونا نیســت ولی در  15ماه اخیر تریبون
ها شدیدترین تبلیغات ترسآور را به جان جامعه تزریق کرده و این همان
ویروس به مثابه رخداد است نه ویروس به مثابه امر اپیدمیولوژیک .سخن
اینجاســت که دســت اندرکاران چرا ویروس را تبدیل به رخدادی در جامعه
کردهانــد و جامعــه را بــه حالت «تعلیــق» درآورده اند؟ مشــاهدات نشــان
میدهد که راه جلوگیری انتشــار ویــروس «تعلیق جامعه» و تزریق «جنون
تنهایی» به مردم نیســت و تداوم این کژ-سیاســتگذاری معنایی جز انهدام
جامعه ندارد.
راهکار عملی چیســت؟ اولین گام اینکه «پمپاژ تبلیغاتی» را قطع کنیم
و روان جامعــه را مدیریــت علمی کنیم .ســپس ببینیم کشــورهای دیگر در
مواجهــه با کووید  ۱۹عمالً چه روشهایــی اتخاذ کردند (بهعنوان مثال ،گام
اول قرنطینه و گام دوم ایمنی همگانی و گام ســوم بازگشایی تدریجی و گام
چهارم واکســن و گام کنونی عادیسازی فضای انسانی) و سومین گام مهم
پرهیز از سوءاستفاده سیاسی برای ماندن در کورس قدرت.

سهم  ۲۶درصدی پستهای مدیریتی زنان
معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده درباره میزان ســهم
زنان در پســتهای مدیریتی گفت :ســهم زنان در پســتهای مدیریتی هم
اینــک  ۲۶درصد اســت که تالش میشــود ایــن میزان تا پایــان دولت به ۳۰
درصد برسد.بهگزارش ایرنا ،معصومه ابتکار ،اظهار داشت :سهم مدیریتی
زنــان در ســال  ،۹۲پنج درصد بود که در اوایل دولــت دوازدهم به  ۱۲درصد
و هم اینک به حدود  ۲۶درصد رســیده اســت.ابتکار با بیان اینکه هم اینک
بیش از هشــت هزار زن مدیر در کشــور و در رتبههای عالی و میانی مشــغول
بــه فعالیت هســتند گفت :این آمار بدون احتســاب مدیــران زن در مدارس
اســت که عملکرد بســیار خوبی دارند.وی در بخش دیگری از ســخنانش به
طرح تابآوری زنان در برابر مشــکالت اشاره کرد و افزود :باید بهدنبال رفع
مشــکالت این قشــر با توجه به شــرایط هر منطقه باشــیم .مشکالت جوامع
محلی باید احصا و در طرح تابآوری راهکارهایی ارائه شــود تا زنان بتوانند
شرایط زندگی را تغییر دهند .برای رفع مشکالت زنان در حوزه اشتغال باید
در حوزه شــهری با ایجاد تعاونی زنان و در حوزه روســتایی با ایجاد صندوق
خرد زنان این قشر را وارد چرخه فعالیت کنیم.
وی افــزود :ســامانه رصد و پایش شــاخصهای ســند ارتقــای وضعیت
بانــوان و خانــواده در راســتای ســند مربوطــه در حال تدوین اســت و بیشــتر
اســتانها تدویــن این ســند را بــه پایان رســاندهاند .ابتــکار با بیــان اینکه ۷۰
درصد اعتبارات در سال  ۹۹این معاونت به استانها اختصاص یافت اظهار
داشــت :پارسال از نظر جذب اعتبارات رشــد بیش از سه برابری داشتیم اما
باید با توجه به گستردگی این معاونت اعتبارات حوزه زنان برای سال ۱۴۰۰
افزایش یابد.

حضور معلم در منزل برای امتحانات
دانشآموزان محروم از آموزش مجازی

وزیر آموزش و پرورش شرط آغاز کالسهای حضوری در سال تحصیلی
آینده را واکسیناســیون معلمان و دانشآموزان اعالم کرد .به گزارش باشگاه
خبرنــگاران جــوان حاجی میرزایــی همچنیــن از حضوری شــدن امتحانات
دانشآموزان نهم و دوازدهم خبر داد و گفت :معلمان میتوانند امتحانات
مجازی را به تشخیص شورای مدرسه در شبکه شاد یا از طریق پیام رسانهای
دیگــر برگــزار کننــد .درخواســت خــود را بــرای حضــوری شــدن امتحانــات
دانشآموزان به ستاد ملی مقابله با کرونا دادهایم و در صورت موافقت ستاد
با این درخواســت ،امتحانــات این دو پایه بهصورت حضــوری برگزار خواهد
شــد .او دربــاره امتحانــات دانشآموزانی کــه به آموزش مجــازی و تلویزیون
دسترسی نداشتهاند گفت :شورای هر مدرسه موظف است درباره این دسته
از دانشآمــوزان تصمیمگیری کند و امتحانات این دســته از دانشآموزان با
حضور معلمان در منزل دانشآموزان برگزار خواهد شد .او افزود :ارتقای هر
دانشآموز به پایه باالتر مستلزم قبولی در امتحانات پایانی است و معلمان
موظفند که وضعیت این دانشآموزان را بررسی و پیگیری کنند.
وزیر آموزش و پرورش به حذف بخشــی از مطالب درســی در امتحانات
پایانی اشاره کرد و افزود :آن بخش از هر کتاب که باید حذف شود مشخص
شــده و به مــدارس و دانشآموزان همــه پایههای تحصیلی نیز ابالغ شــده
اســت .حاجــی میرزایی گفت :به ســازمان ســنجش نیــز آن بخــش از کتاب
پایههــای دوازدهم که برای کنکور سراســری حذف شــده اســت را نیز اعالم
کردهایم.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با تأکید بر
ماهیت دوسویه رسانه گفت :رسانهها باید انعکاس دهنده همه
صداها باشــند.محمد ُخدادی ،معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی دربــاره نقش رســانهها در حضــور حداکثری و
بســتر
آگاهانه مردم در انتخابات ،با بیان اینکه در صورت نبودن ِ
رســانه ،مــردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمیشــوند ،گفت:
رسانهها در زمینه حضور مردم در انتخابات و انتخاب فرد اصلح
نقش مهمی را بر عهده دارند.
وی با اشــاره به کارکرد تبیینی رســانهها در انتخابــات ،افزود:
آینــده معیشــتی ،امنیتــی ،مناســباتی و محیطــی مــردم در گرو
نقشآفرینــی در انتخابــات اســت.خدادی وظیفــه رســانهها را
منطبقسازی اطالعات با واقعیات دانست و اضافه کرد :رسانهها
ضمن ارائه اطالعات کاربردی و کارکردی ،باید انعکاس دهنده
همه صداها باشند.
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،نقش
انتخــاب صحیح
رســانهها را اطالعرســانی بــه مــردم در مســیر
ِ
دانســت و گفــت :رســانهها به جــای پرداختن به اســامی باید به
ُ
بپردازند.خــدادی بــا اشــاره به اینکــه برخی از
تبییــن برنامههــا
رسانهها فقط نقدها را منتشر میکنند ،تصریح کرد :نباید جریان
رسانهای ما فقط نقاط تاریک و نقطه ضعفها را به مردم نشان
دهد.
معــاون مطبوعاتی در همیــن رابطه بر لزوم دو ســویه بودن
و روشــن گرا بودن رســانه تأکید کرد و افزود :در کنار نقاط تاریک
ُ
شــوند.خدادی با
و نقدها باید نســخههای پیشــنهادی هم ارائه
تأکیــد بر ماهیت دوســویه رســانه خاطرنشــان کرد :رســانههایی
کــه با جریان یکطرفه فعالیت میکنند همان بولتن و بروشــور
هســتند.وی بــا بیــان اینکه رســانه نه تنهــا در انتخابــات بلکه در
همــه انتخابهــای زندگــی روزمره هم نقــش آفرینــی میکند،
خاطرنشــان کرد :موفقیت یک رســانه در گرو ارائــه راه حلها در
کنار بیان مشکالت و از دیدگاه افراد مختلف است.

اخبار

رسانهها باید انعکاس دهنده
همه صداها باشند

عکس :سجاد صفری /ایران

روز سیاه کرونا و فوت  405بیمار کرونایی!

واکسیناسیون کرونا رایگان است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی بر رایگان بودن واکسیناسیون ملی کووید
 ۱۹تأکید کرد و گفت :واکسیناسیون کرونا تا رسیدن به نقطه هدف
یعنی ایمنی جمعی ناشــی از واکسیناســیون رایگان خواهد بود.
کیانوش جهانپور دیروز درباره برخی مباحث مطرح شــده مبنی
بر پولی شــدن تزریق واکسن کرونا در کشــور افزود :واکسیناسیون
کرونــا در چارچــوب ســند ملــی واکسیناســیون علیه کوویــد  ۱۹به
صــورت رایــگان تا رســیدن به نقطه هدف یعنــی ایمنی جمعی
ناشــی از واکسیناســیون انجــام میشــود.وی ادامــه داد :وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هرگونه سیاست موازی یا دور
زدن این برنامه ملی با هرعنوان اعم از پرداخت هزینه واکسن را
که ناقض برنامه ملی واکسیناسیون باشد تکذیب میکند.
جهانپور گفت :هر واکسن مجاز کرونا از هر جا که وارد یا تولید
شود ،توسط وزارت بهداشت خریداری شده و در چارچوب برنامه
واکسیناســیون ملــی علیــه کووید  ۱۹و بــه صورت رایــگان توزیع و
تلقیح خواهد شد.

مدرســه همــه کالسهــا و ســرویس بهداشــتی را
تمیــز کند .حاال کــه آموزش مجازی شــده او فقط
هــر روز حیــاط مدرســه را جــارو میزنــد« :کارم
ســخت اســت ،فکــرش را بکنید تنهایــی میزهای
ســنگین مدرســه را جابهجا میکنم ،آنقدر در این
سالها میز و صندلی و کمد بلند کردم که کمردرد
شــدید گرفتــم ،دو بار هــم عمل کــردم .روزهایی
که مریض میشــوم عروسم کار مدرســه را انجام
میدهــد .راســتش روزهایــی کــه بیمارم اصــاً با
این ســن نمیتوانــم کار کنم .تازه شــب و روز باید
مراقب مدرســه باشــم با کوچکترین صدایی بلند
میشــوم که نکند کسی وارد مدرسه شود .نگهبان
مدرسه هستم با این همه سختی کار دوست دارم
صدای بچهها در مدرســه بپیچد ».خانم خادمی
بابت همه این کارها دو میلیون و  ٣٠٠هزار تومان
میگیرد« :حقوقمان خیلی کم اســت .متأســفانه
سرایدارها هیچ مزایای اضافی ندارند .اما چارهای
نیســت .مــا به ســختی زندگــی را میچرخانیم .با
این کار ســنگین هــزار جور مریضــی میگیریم اما
حقوقمــان همان اســت .تنها خوبیش این اســت
که اجارهخانه نمیدهــم در همین اتاق روبهروی
دفتر با همسرم زندگی میکنم».
ëëحقوقمان کم است اما قناعت میکنیم
«ســکوت مدرســه برای آنهایی که در مدرســه
کار میکننــد ،آزاردهنده اســت .فرقی نمیکند که
مدیــر و معلم باشــد یــا ناظــم و ســرایدار »...این
حرفها را کبرى عباسی سرایدار دبیرستان پسرانه

رشــد چند باری تکــرار میکند .خانم عباســی زن
ســن و ســالداری اســت کــه چــروک روی صورت
و دســتهای پینهبســتهاش نشــان از سن باالیش
دارد .او به همراه دخترش آمدهاند به اســتقبالم.
 ٢٠ســالی میشــود کــه بــا بچههــا کار میکنــد اما
 ١٦ســال برایــش بیمــه رد کردهاند ٦٣.ســال دارد
و بــا ایــن ســن و ســال دو شــیفت هــم کار میکند
تــا خــرج زندگــی را دربیــاورد .او صبحهــا در اداره
آموزش و پرورش نیروی خدماتی است و عصرها
هم ســرایدار مدرســه پســرانه رشــد .مدرسه ٣٢٠
دانشآمــوز و  ٩کالس درس دارد .کار صبحهــا با
یــک خدمتگزار آقا اســت و عصرها هــم این مادر
مدرســه اســت که حیاط و ســرویس بهداشــتی را
تمیــز میکنــد ،او میگویــد« :همســرم ســال ٨١
فــوت کرد .مــن هم برای اینکه خــرج دو تا بچهام
را دربیاورم ،به تهران آمدم .در باشگاه فرهنگیان
کار پیدا کردم از صبح تا شب با پسرها و دخترهای
دانشآمــوز ســ روکله مــیزدم .کار در مدرســه
دخترانه یا پسرانه برای من فرقی ندارد اما پسرها
مغرورتر و حرف گوشکنتر هستند .به دخترها تا
حرف میزنم ،بهشان برمیخورد».
ماسکش را پایین میآورد و وقتی حرف میزند
دندانهای نداشــتهاش معلوم میشود .او از این
روزهای سکوت مدرسه میگوید« :مدرسه تعطیل
شــده واقعاً غصه دارم .چی بود این بیماری .االن
اگــر پســرها بودنــد مگــر میشــد نشســت .مــن با
بچهها زندهام گاهی وقتها میگویند در مدرســه

جایــی برای تو نیســت دلم میشــکند اگــر کارم را
بگیرنــد دق میکنم .خیلی هم کار میکنم .بیمار
هم میشــوم ســر کار مــیروم .میترســم خرجم
قطع شــود .خانم عباســی در خانه  ٥٠متری کنار
در حیــاط زندگــی میکنــد .او میگویــد« :مشــکل
مسکن داشتم .حقوقم زیاد نیست که کرایه خانه
بدهم این مدرسه هم ســرایدار نداشت اداره من
را اینجا فرستاد ».در ادامه از خستگیهای کاریش
میگویــد؛ «البته که خدا قوت میدهد اما خســته
میشوم .سنم باالســت .چارهای هم ندارم .تمیز
کردن کالسها ســخت نیســت امــا جابهجا کردن
میز ،نیمکت و یخچال خیلی ســخت است خیلی
اذیــت میشــوم امــا چارهای نیســت بایــد زندگی
کنیــم .بهخاطر ســنم چند بــاری کمــردرد گرفتم
رفتــم فیزیوتراپــی کــردم معــدهدرد دارم .بــا این
حال همیشــه ســرکارم حاضــر شــدم .نمیتوانم
شــغلم را از دســت بدم .حقوقم هم کم است اما
همین که هســت باز شکر خدا .قناعت میکنم ما
ســرایدارها با قناعت زندگی میکنیــم .چیزهایی
را که الزم نیســت نمی گیریــم و کمتر میخوریم.
حرفی هم نمیشود زد».
ëëپیگیریافزایش حقوقسرایداران
ناصر ســلیمانزاده ،رئیس مرکــز برنامهریزی
منابــع انســانی و امــور اداری آمــوزش و پــرورش
توگــو بــا «ایــران» دربــاره افزایــش حقوق
در گف 
نیروهــای خدماتــی آمــوزش و پــرورش میگوید:
حــدود  ٦٠هــزار نیــروی خدماتــی از ســرایدار،
خدمتگــزار ،باغبــان ،آشــپز و راننــده در آمــوزش
و پــرورش مشــغول فعالیــت هســتند ،ایــن افراد
بیمه وزارتخانه هســتند .قانون دیگر اجازه جذب
نیــروی خدماتی را نمیدهد و ما هم از شــرکتها
این نیروهــا را میگیریم .به شــرکتها هم گفتیم
که نیروها را بیمه کنند تا مشــکلی برای فرد پیش
نیاید اما طبق قانون ما برای افزایش حقوق کاری
نمیتوانیــم انجــام دهیم ،قانون بایــد این اختیار
را بــه وزارت آمــوزش و پرورش دهد البتــه درباره
افزایــش حقــوق ســازمان اداری و اســتخدامی و
شــورای حقــوق و دســتمزد پیگیــری میکنند و ما
هم پیگیریم.
او میافزاید :خدمتگزاران شرایط کاری سختی
دارنــد .بــرای همین وقتــی نیروی شــرکتی جذب
میکنیــم بــه آن شــرکت تأکیــد میکنیــم حــق و
حقوق فرد را رعایت کند و ما هم بررسی میکنیم.

اخبار

ایــن روزهــا تهــران قرمــز اســت و مــدارس
همچنــان تعطیل ،اما خیابانهای شــهر شــلوغ و
توآمد اســت ،با اینکه اعالم شــده دو هفته
پر رف 
تعطیلــی و محدودیــت اســت و برخــی مشــاغل
بایــد دورکاری و گروهــی هــم تعطیل باشــند ،اما
ن جایی که مدرســه
در خیابان دماوند تهران هما 
متوسطه اول دخترانه تشــیع قرار دارد ،وضعیت
به گونهای دیگر است؛ چیزی شبیه عادی!
ترافیــک ظهرگاهی چندان ســنگین نیســت و
ماشــینها پشتســر هــم آرام در حرکتنــد .کرکره
مغازههای اطراف مدرســه باالســت و همهشــان
باز هستند؛ از اغذیهفروشی گرفته تا داروى گیاهی
و خشکشــویی و کبابــی و بنــگاه امــاک .تعــدادی
از کســبه بیــرون از مغازههایشــان ایســتادهاند و
با هــم حــرف میزنند .ماســک برخیهایشــان از
گوش آویزان اســت و چند تایی هم ماســک را زیر
چانهشــان قــرار دادهاند .کنــار در ورودی مدرســه
چنــد ثانیه مکث کردم و از آنچه اطراف میگذرد،
گومیر و تعداد
متحیر شــدم .یــاد آمار روزانــه مر 
خیرهکننــده مبتالهــا بــه کرونــا افتــادم .نگاهم به
سوی وانت هندوانهفروشی چرخید که صاحبش
بــدون ماســک بــا مشــتریها کلنجــار میرفــت.
انگار نه انگار شــرایط شــهر بحرانی و ســیاه است.
بیمارســتانها تخت خالى براى پذیرش ندارند و
گومیر و ابتال هم باال رفته اســت .حداقل
آمار مر 
در این خیابان ،نه خبرى از رعایت پروتکل است و
نــه نظارتی برای اعمال محدودیتها .تنها جایى
ک ســال و یک ماه اســت تعطیل شــده
هــم کــه ی 
همین مدارس هستند؛ مدتهاست سکوت جای
هیاهــوی دانشآموزان را گرفتــه و دیگر صدایی از
حیاط مدرســه و کالسهایش به گوش نمیرسد.
در مدرســه نیمهباز اســت .قمرتاج خادمی (مادر
مدرســه) کنــار در اصلــی مدرســه روی صندلــی
نشسته است.
داخل که میشــوم ،جواب ســامم را میدهد
و میگویــد« :بریم دفتر مدیــر صحبت کنیم ».در
مدرســه را میبندد و با دســت اتاق خانم مدیر را
نشــان مــی دهــد« :اخبار گفتــه که شــرایط بدتر از
این میشود؟ درسته ».به سختى قدم برمیدارد،
انــگار پایش تــوان همراهی نــدارد .خانم خادمی

جامعه شناس

یادداشت

هدی هاشمی

 ٦٢ســال دارد و  ٢٠ســالی هم میشود که سرایدار
یا مادر مدرسه است .ماسکش اجازه نمیدهد که
صورتش را کامل ببینم اما خط و خطوط پیشــانی
و چشــمانش میگوید که او روزگار سختی را پشت
سر گذاشته است .میپرسم که کار سرایداری برای
شما در این سن و سال سخت نیست ،او میگوید:
«مجبــور که باشــید ،انجامش میدهیــد .چارهای
نیست همین که کار دارم و توان کار کردن ،هزار بار
خدا را شــکر میکنم ».به دفتر مدیر که میرسیم،
خیالــش راحت میشــود .بــه آرامــی روی یکی از
صندلیهــا روبــهروی حیاط مدرســه مینشــیند،
نگاهش هم به بیرون است .محو تماشای سوت و
کوری حیاط شده ،از حرفهایش معلوم است که
دلش برای س روصدای بچهها ،شیطنتهای گاه و
بیگاهشان تنگ شده« :مدرسه بدون دانشآموز
خیلی دلگیر اســت ،حضور بچهها صفای دیگری
دارد .درســته کــه وقتــی بچهها بودند کارم بیشــتر
بود .مجبور بــودم کالسها و حیاط را هر روز جارو
بزنــم .آزمایشــگاه و دفتر و ســرویس بهداشــتی را
تمیــز کنم .حواســم بــه دانشآموزان بــود و اصالً
وقت چای خوردن هم نداشــتم اما دلم با بچهها
خــوش بــود .االن که نیســتند ،میگویــم ای کاش
زودتر کالسها حضوری شــود .اصالً مگر مدرســه
بدون دانشآموز میشود».
ëëرابطه عاطفی دانشآموزان با مادر مدرسه
همزمــان ســیمین نجفــی ،مدیــر مدرســه
حرفهای خانم خادمی را تکمیل میکند«:رابطه
خیلــی خوبی بیــن دانشآمــوزان و مادر مدرســه
است ،هر کاری داشتند به خانم خادمی میگفتند
حتــی برای خرید از بوفه هم از ایشــان پول قرض
میگرفتند .مشکالتشــان را در خانه یا مدرســه به
خانــم خادمی میگفتند و اگر شــیطنتهایی هم
که میکردند ایشان میفهمید .کالً باید حواسمان
توآمد دخترها باشــد اینکه بــا کی میروند
به رف 
و بــا کــی میآینــد اینهــا وظیفــه خانــم خادمــی
بود».خانــم خادمــی با اینکه ســرایدار اســت ،اما
وظیفــه تمیز کــردن مدرســه را هم دارد .مدرســه
کوچک و  ٥٠ســال سابقه ســاخت است .دو طبقه
دارد بــا  ٨کالس .برخــی از اتاقها دورتادور حیاط
قرار گرفته و باالی ســردر هر اتاق هم نوشته شده،
«اتــاق دبیــران»« ،اتــاق مشــاور»« ،نمازخانــه»،
«آزمایشــگاه» .آن روزهایی کــه آموزش حضوری
بــود ،خانــم خادمی مجبــور بود بعــد از تعطیلی
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