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یک عکس
گرداندن اراذل و اوباش در خیابان های تهران

گزیده

اولتیماتوم شدید پلیس

گردن اراذل و اوباش را میشکنیم
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :پلیس مقابل
مجرمانواوباشکوتاهنمیآید؛پوزهشانرابهخاک
مالیدهوگردنآنهاراخواهیمشکست.بهگزارش
آریا ،سردار حسین رحیمی گفت :پلیس با افرادی
کهامنیتعمومیجامعهرابههممیریزند،برخورد
قاطعمیکند.اراذلواوباشمنتظربرخوردشدید
پلیسباشند..ویتاکیدکرد:یکیازخواستههای
متعددومکررمردمازپلیسبرخوردقاطع،جدیو
قانونی با افرادی است که امنیت عمومی جامعه را
خدشهدار میکنند .این خبر حاکی است ،صبح
پنجشنبه طرح برخورد پلیس با اراذل و اوباش در
شرقتهران اجرا شد و تعدادی از متهمان در این
مناطقگرداندهشدند.

عبدالهی – غصهقدیمیبرایکودکانبازمانده
از تحصیل ،با یک توئیت دوباره تازه شد .توئیت
وزیرکار که دو روز قبل در حساب کاربری خود
نوشت« :وزارت تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی
کودکان محروم از تحصیل را شناسایی میکند
تا به چرخه آموزش بازگردند ،از امروز ،پیامکی با
سرشماره  vezart-refaبه والدین آنها ارسال
میشود .به امید روزی که هیچ کودک ایرانی ،از
تحصیلبازنماند».
*اقدام وزارت رفاه اگرچه قابلتحسین است ،اما
این غم دیرینه آن قدر عمیق است که با این وعده
ووعیدهادرماننمیشودوخیلیهاهمامیدیبه
تحققآنندارند.ماننداینکاربرانکهدرپاسخبه
توئیتوزیرنوشتند:
*فکر میکنین پــدر و مــادر ایــن اف ــراد گوشی
دارنــد!؟بــه فرض که گوشی داشته باشن ،فکر
کردینهمهخانوادهدارنیادرکانونگرمخانواده
کنار هــم نشستن!؟نه ،هــر کــدوم دارن جون
میکننوکارمیکننبرایزندهماندن!
* بـهواســطــه ارتــبــاط بیش از ی ـکدهــه بــا این
خانوادههایشریفعرضمیکنمکهوالدیناین
کودکان خود نیاز به مشاوره و مددکاری دارند.
صرفا با ارسال پیامک برای والدین ،مسئله حل
نمیشود.تصمیماتاثربخشتربایداتخاذشود.
بررسیمیزاناثربخشبودناینطرحوزارترفاهو
خروجیارسالپیامکبهوالدینکودکانبازمانده
از تحصیل ،نیازمند گذر زمان است و نمیشود
دربــاره آن به این زودی قضاوت کــرد؛ اما نکته
کلیدی درباره این موضوع تفاوت آماری موجود
دربــاره بازماندگان از تحصیل است .صحبت از
تفاوت  7برابری در آمار است؛ آمارهای رسمی
وزارتآموزشوپرورش،تعدادکودکانبازماندهاز
تحصیلدرسالتحصیلیگذشتهرافقط 2درصد
کل دانشآموزان میداند اما انجمن حمایت از
حقوق کودکان معتقد است این آمار فقط بخشی
ازفرزندانسنتحصیلراشاملمیشود.
▪آماردولتیها 147،هزاربازماندهازتحصیل

وزیر رفاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید هم
در پیامی به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل
در مقطع ابتدایی اشاره کرده بود .شریعتمداری
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دقیقیانجامنشدهاستامابهدودلیلپیشبینی
میکنیم آمار سال گذشته افزایش یافته باشد؛
دلیلاولاینکهدولتازسالگذشتهتاکنونکار
خاصیدربارهاینموضوعانجامنداده،دلیلدوم
هم افزایش مشکالت اقتصادی خانوادههاست
که اصلیترین دلیل بازماندن از تحصیل است و
مشکالت اقتصادی امسال نسبت به سال قبل
بیشتر شده ،پس پیشبینیها این است که آمار
امسالازسالقبلبیشترشود».
▪سرشماریسال 95وآماردومیلیونی

در ایـنبــاره نوشت« :طــرح شناسایی کودکان
بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با همکاری
شوپرورش،وزارتارتباطاتوفناوری
وزارتآموز 
اطالعات،سازمانثبتاحوال،مؤسساتخیریه،
کلینیکهای مددکاری اجتماعی و نیروهای
مردمییکاقدامسیاستیمهمبودهکهاجراشده
و شناسایی و تعیین دالیل بازماندگی از تحصیل
 147هزار کودک در سال تحصیلی ،98-99
یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه
است» .البته اینکه مبنای طرحها و برنامههای
وزارت رفاه ،آمار وزارت آموزش و پرورش است،
موضوع تـــازهای نیست .ســال گذشته بــود که
«احمدرضاپرنده»مدیرکلآسیبهایاجتماعی
وزارت تعاون در اینباره گفته بود « :فهرست این
کودکان از وزارت آمــوزش و پــرورش گرفته شد
و اطالعات والدین این کودکان در پایگاه رفاه
ایرانیان ثبت شده است» .بنابراین میتوان یقین
داشت طرح ارسال پیامک برای والدین کودکان
بازمانده از تحصیل ،بر مبنای همان آمار وزارت
آموزشوپرورشاجراخواهدشد.
▪تفاوتدرچیست؟

مرورخبرهایرسمیچراییایناختالفعجیب
وغریبآماررانشانمیدهد.مالکومعیاروزارت
آموزشوپرورشبرایشناساییکودکانبازمانده
از تحصیل ،دانشآموزانی هستند که در سال
گذشتهدرمدارسثبتنامکردهاندامابههردلیلی

درسالتحصیلیجدیدنامشاندرمدرسهایثبت
نشده است .بر همین اساس آمار وزارت آموزش
و پرورش شامل دانشآموزانی است که بهنوعی
ترکتحصیلمیکنند،نههمهآنهاییکهدرسن
تحصیل هستند اما به مدرسه نمیروند .ضمن
آنکهدولتیهافقطبهآماربازماندگانازتحصیل
درمقطعابتداییاشارهمیکنند.
▪پیشبینیبیشازیکمیلیونبازمانده

اما«فرشیدیزدانی»مدیرعامل
انــجــمــن حــمــایــت از حقوق
کودکان ،این آمار دولتیها را
قبول نــدارد و به آمــاری اشاره
میکند که حــدود  7برابر آن
است .یزدانی در گفتوگو با خراسان میگوید:
«ما معتقدیم کودکان بازمانده از تحصیل همه
بچههایی را که در بازه سنی 6ونیم تا  18سال
هستند ،شامل میشود و با این حساب در سال
تحصیلی گذشته حدود یکمیلیون دانشآموز
از تحصیل بازماندهاند ».او ادامه میدهد« :آمار
وزارت آمــوزش و پــرورش فقط براساس تعداد
دانشآموزانیاستکهمشخصاتآنهادرسامانه
مدارسثبتشدهودرسالجدیدثبتنامنکردهاند
امااینهافقطگروهیازکسانیهستندکهدرسن
تحصیلاند اما از آن بازماندهاند» .او درباره آمار
پیشبینیشدهدربارهتعدادبازماندگانازتحصیل
درسالتحصیلیجدیدهممیگوید«:هنوزبرآورد

الــبــتــه نــگــاهــی بــه ســرشــمــاری ســـال  95هم
نادرستبودن مبنای آمــاری مسئوالن را نشان
میدهد.سرشماریسال 95بیانگروجود431
هزار و  513نفر بیسواد در سن تحصیل است.
البته این تنها آمار مربوط به این موضوع نیست؛
نگاهیبهجدولآماری«باسوادان6سالهوبیشتر
کهدرحالحاضرتحصیلنمیکنند»هماعدادی
چندبرابررانشانمیدهد:
6تا 9سال 165:هزار و 984نفر
 10تا 14سال 170:هزار و 200نفر
 15تا 19سال:یکمیلیونو 618هزار
ایــن یعنی طبق سرشماری ســال  ،1395در
مجموع حــدود  2میلیون نفر در بــازه سنی  6تا
 19سال،تحصیلخودراادامهندادهاند.هرچند
ممکناستآمارهاازسال 95تاکنونباتغییراتی
مواجه شده باشد ،اما قطعا این تغییرات جزئی
خواهد بود .از سوی دیگر با پذیرش این نکته که
جمعیت کل دان ـشآمــوزان کشور در سال 95
کمتر از سالجاری بــوده و با فرض اینکه طی
 4سال گذشته اقداماتی برای کاهش جمعیت
بازماندگان از تحصیل انجام شده است ،اما باز
هم نمیتوان پذیرفت که مبنای مسئوالن دولتی
و اعالم آمار  147هزار نفری به عنوان کودکان
بازمانده از تحصیل ،درست باشد .این بررسیها
نشان میدهد که به احتمال زیــاد ،اظهارنظر
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان
دربــاره آمار یکمیلیونی بازماندگان از تحصیل
(دان ـشآمــوزان در سن تحصیل) تقریبا درست
بودهوپیشبینیهادربارهافزایشاینآماردرسال
جارینیزبهحقیقتنزدیکتراست.
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  زائران اربعین از مرز شلمچه
بازگردانده شدند

مرکزاطالعرسانیناجادرواکنشبهانتشارتصاویر
حضور شماری از زائران در مرز شلمچه اعالم کرد
مرزشلمچهکماکانبستهاست.سرهنگخسروی
دربارهتصاویرحضورتعدادیازمردمدرمرزشلمچه
گفت:شماریازافرادقصدخروجازکشوربهمقصد
اماکن متبرکه عراق را داشتند که مرزبانی جلوی
ایشان را گرفت .سرهنگ خسروی بیان کرد:
هماکنونعراقآمادگیپذیرشزائرنداردومرزبانی
ایــران هم مطابق با ابالغ و تصمیمات قانونی در
اینبارهعملخواهدکرد.

حریرچی :کل کشور در وضعیت
قرمز کرونایی است
خیز سوم کرونا در کشور ،عدد جانباختگان این
ویــروس را به  24هزارنفر رساند .از سوی دیگر
حریرچی معاونکل وزارت بهداشت دیروز با بیان
اینکه دیگر رنگبندی کرونایی معنایی ندارد،
گفت :نارنجی و زرد نداریم ،کل کشور در وضعیت
قرمزقراردارد.ایرجحریرچیدربارهپیشبینیاش
از مجموع فوتیهای کرونا گفته است :در صورت
ادامهاینروندآمارکشتههایکرونابه ۴۵هزارنفر
همخواهدرسید.ویبابیاناینکهانفجارکرونایی
دربرخیشهرهااتفاقافتادهاست ،افزود:در شهر
تبریز از زیر  ۴۰بستری روزانــه به  ۱۶۰بستری و
در قم نیز از  ۱۰بستری روزانــه به  ۱۶۰بستری
رسیدیم.ویتاکیدکردهاست:درصورتاستفاده
 ۹۵درصــدی از ماسک و کاهش  ۵۰درصــدی
ترددهامیزانمرگکاهشخواهدیافت.

امروز آخرین فرصت ثبتنام در
آزمون استخدام  ۲۸هزار معلم
داوطلبانیکهتمایلبهشرکتدرهشتمینامتحان
مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور برای
استخدام در آم ــوزش و پ ــرورش را دارنـــد ،امــروز
شنبه  ۲۹شهریور باید کار ثبتنام خود را به پایان
برسانند .این خبر حاکی است ،از طریق هشتمین
امتحانمشترکفراگیردستگاههایاجراییکشور
 ۲۸هزارمعلمجذبمیشوند.ثبتنامدراینآزمون
که از پنجشنبه  ۲۰شهریور از طریق سایت سازمان
سنجشآغازشدهبود،امروزبهاتماممیرسد.

