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آغاز سخن
در سالی که گذشت چه کردیم
از من خواسته شد كه مطلب اول آخرين پيك توسعه امسال را بنويسم .فكر كردم ،مروری بر
فعاليت های كانون در سالی كه گذشت از يك سو قدردانی از همة همكاران و حاميان عزيزی
است كه ما را همراهی و ياری دادند و از سوی ديگر يادآوری فشرده كارهايی است كه انجام
شده است .مرور فعاليت ها می تواند به بـرنامه ريزی سـال آينده و برطرف كردن نقاط ضعف
كمك كند .هم چنين راهی است برای شناسايی نيازهای مخاطبان .
سال گذشته در استمرار فعاليت های كانون ،در بخش آموزشياری با حمايت  487آموزشيار
توانستيم  784دانش آموز را تحت پوشش پرداخت كمك هزينه تحصيلی قرار دهيم .اعضاءِ
كميته آموزشياری هر هفته با جديت و عالقه فراوان پرونده دانش آموزان را بررسی و نواقص آن
را رفع كردند .با آموزشـياران عزيز تماس گرفـتند تا به موقع كمك های شان به دانش آموزان
برسد.
كميته آموزش :اعضای كميته آموزش با دقت نظر و توجه به نيازهای مخاطبان ،با تشكيل جلسه
های مرتب هفتگی برنامه های آموزش برای كتابداران  ،كودكان ،مادران ،معلمان و اعضای كانون
را تهيه و برای اجرا چه به صورت مكتوب و يا حضوری در سفرهای كارگاهی به اجرا گذاشتند.
در اين كميته اعضا مقاله های آموزشی مورد نياز را تهيه كردند .اين مقاله ها برخی ترجمه و
برخی با استفاده از مجموعه های ديگر تهيه شد.
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-

برگزاری دو كارگاه مرور و بازنگری بر روند فعاليت های كانون.

-

برگزاری كارگاه « ساخت عروسك صحنه با دورريزها » و شيوة اجرای تئاتر عروسكی.

-

تدارك برنامه هـای آموزش معلمان روستا برای كار های دانش آموز محور در آزمايشگاه

های مدارس روستايی.
-

سفر به روستای گنجه و بازنگری برنامه های كتابدار جديد و تغيير مكان آن.

-

سفر به روستای آمل و برگزاری كارگاه دو روزه مشاوره برای مادران ،ترويج خواندن و

گزارش نويسی و محيط زيست.
-

سفر نماينده كانون به گرجستان به منظور شركت در برنامه همكاری های منطقه ای.

-

سفر به روستای چای كندی ،مالقات با مسئوالن و سركشی به پروژه ساخت كتابخانه .

کمیته مسئوالن کتابخانه ها :اعضای در جلسات مرتب ماهانه به مسائل مطرح شده در
گزارش های ماهانة كتـابداران رسيدگی می كردند و در حد امكان به خواسته های آنها پاسخ
می ادند و رراهكارهايی برای فعاليت با مادران ،كودكان و معلمان به آن ها می دادند.
کمیته انتشارات و  :ITاعضای كميته با خالقيت و پشتكار خود پيك توسعه را به صورت
ديجيتالی ( به فارسی و انگليسی) و پيك كتابدار را به صورت مكتوب (ويژه كتابداران) منتشر
كردند و طراحی و به روز كردن سايت را انجام دادند .اعضای اين كميته در طول سال توانستند
مشكالت سايت را در كوتاه ترين مدت برطرف كنند.
کمیته روابط عمومی :اعضای این کمیته در طی نشست های متعدد در سال گذشته برای
جذب نيروهای جديد همكار ،معرفی فعاليت های كانون به ساير سازمان ها ،برگزاری بازار و
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ميهمانی نوروزی ،برنامه ريزی كردند .تماس با سازمان های دولتی و غيردولتی و شركت در
جلسات آن ها از جمله فعاليت های اين كميته بود.
 ساخت کتابخانه روستای چای کندی پس از وقوع زلزله آذربايجان شرقی با اهداءِ زمين دراين روستا  .ساختمان كتابخانه با كمك های دوستان و حاميان كودكان آغاز شد .اميد داريم با
ادامه اين كمك ها در تابسان امـسال كار ساخت به اتمام برسد و كـتابخانه فعاليت خود را
شـروع كند .بودجه مورد نياز كانون در سال آينده شامل موارد زير است :هزينه های جاری
كتابخانه ها ،كمك هزينه تحصيلی دانش آموزان تحت پوشش ،ساخـت كتابخانه چای كندی،
ساخت خـانه مادربزرگ ،خريدن كتاب ،مـلزومات ،تعميرات لوازم اداری و برگزاری دوره های
آموزشی.
-

همكاری ها با مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك ،وزارت آموزش و پرورش و شورای

گسترش فرهنگ صلح برای كودكان و ديگر موسسات كه طی جلسات متعدد با حضور
نمايندگان كانون صورت گرفت  .مدير اجرايی كانون و دبير دو ساالنه شورای گسترش فرهنگ
صلح برای كودكان مسئوليت برگزاری همايش روز جهانی صلح را به عهده داشت.
همچنين مدير اجرايی كانون به نمايندگی از طرف مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك در
سومين كنفرانس كار كودك در برزيل شركت كرد.

آنچه در سال گذشته با همت و عشق همة همکاران ،حامیان و یاران کودکان و کانون
توسعه فرهنگی کودکان به دست آمد ما را دلگرم به باهم بودن و ادامه کارمان و
پیمودن این راه هزار پیچ و خم می کند .اما به هیچ وجه راضی و مغرورمان نمی کند که
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این هنوز اول راه است و ما تا رسیدن به هدف بزرگ مان که در هر روستا یک کتابخانه
داشته باشیم از پای نخواهیم نشست.
به امید آن روز
این عید بر همة شما عزیزانم مبارک باد
منیر همایونی
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سومین کنفرانس جهانی کار کودک در برازیلیا -برزیل
موضوع :محو بدترین اشکال کار کودک و محو کار کودک تا سال 0202
تاریخ برگزاری 8-02 :اکتبر 0202
شركت كنندگان از كشور ايران هيئت نمايندگی دولتی به رياست آقای دكتر علی ربيعی وزير
محترم كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و دو نفر نماينده ازسازمان های بخش خصوصی و مردم نهاد
بودند.
كنفرانس از ساعت  ۸صبح روز هشتم اكتبر در سالن بزرگ يكی از هتل های محل اقامت
شركت كنندگان با حضور  432نفر نمايندگان و  ۳8وزير از كشورهای عضو شروع به كار كرد.
آقای گای رايدر رئيس سازمان جهانی كار ،ضمن خوش آمدگويی كشور برزيل را به عنوان كشور
نمونه و موفق در جامعه جهانی به شركت كنندگان ،معرفی كرد  .او گفت در اين كشور
توانسته اند برای محو كاركودك گام های بسيار بلندی بردارند .او اظهار اميدواری كرد كه اين
كنفرانس بتواند در بحث خود برای محو كار كودك به ويژه "بدترين اشكال آن" به نتايج جدی
دست پيدا كند .آقای رايدر اظهار داشت هم اكنون  480ميليون كودك كار در جهان وجود دارد
كه نيمی از آنان در بدترين اشكال كار مشغول هستند بنابراين  480ميليون دليل برای حضور
همه ما در اينجا وجود دارد.
پس از آن رئيس جمهور كشور برزيل خانم  Dilma Rousefسخنان خود را آغاز كرد .طبق
گفته خانم روسف  %44از كودكان در جهان قربانيان كار هستند و برای همة ما محو كار كودك
يك فوريت اخالقی است زيرا اين كودكان "بی دفاع ترين اعضاءِ جامعه" هستند .وی همچنين
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اظهار داشت كشور برزيل با برنامه ريزی و اجرای سياست های موفق دولت ،از سال  7888تا
 7847امكان دسترسی شصت و هفت درصد ( )%82از كودكان كار بين سنين  8-47سال را به
آموزش به خصوص آموزش ابتدايی فراهم كند .وی در دنباله سخنان خود خواستار مبارزه با
قاچاق كودكان و نوجوانان و سوءِ استفاده جنسی و پورنوگرافی شد و بر لزوم تشديد كنترل بر
افرادی كه حقوق كودكان و نوجوانان را نقض می كنند تأكيد كرد.
در طی سه روز نمايندگان كشورهای مختلف از تجربه ها ،اقدامات و انجام تعهدات و مصوبات
كنفرانس های قبلی و برنامه های آينده كشورشان برای محو بدترين اشكال كار كودك و محو
كار كودك سخن گفتند و به راه كارهايی برای رسيدن به اين هدف اشاره كردند .از جمله
نماينده هلند اظهار داشت قوانين دولت برای شركت های وارداتی در هلند بسيار سخت گيرانه
است .اين شركت ها با ارتباط گيری و كسب اطالعات از سازمان های غيردولتی در كشورهايی
كه كودكان در هر سطحی در چرخة توليد مشغول كار باشند از خريد و ورود توليدات آن ها به
كشور جلوگيری می كنند.
ال سالوادور كشوری بدون كودكان كار معرفی شد.
طی اظهارات ساير سخنرانان بعضی راه های مؤثر در محو كار كودك پيشنهاد شد از جمله:
-

ايجاد كار برای والدين و دادن كمك های مالی به خانواده ها

-

آموزش های شغلی برای نوجوانان  48-40سال قبل از اشتغال توسط كارفرما

-

نظارت و كنترل دولت ها بر شرايط كار نوجوانان
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-

ايجاد منطقه آزاد از كار كودكان ،ايجاد مدارس و اعزام كودكان به مدرسه در اين

مناطق ( نمونه كامپاال)
-

آگاه سازی خانواده و جامعه از زيان های ناشی از كار كودكان به خصوص كارهای

سخت و پر خطر برای آينده اين كودكان و جامعه
-

ايجاد امكانات آموزشی و رفاهی در محيط های كاری برای نوجوانان  48 -40سال

در پايان هر روز در اتاق های گفت و گو مسائل مختلف كار كودكان ،پی آمدهای منفی و
خسارت های ناشی از آن برای اين كودكان و جامعه های درگير با كارشناسان به بحث گذاشته
می شد و به پرسش های حاضران پاسخ می دادند.
اين كارگاه ها شامل :
كار كودكان در كشاورزی ،در مناطق شهری ،در مشاغل و خدمات خانگی و موضوع جنسيت ،در
چرخة توليد ،در مهاجرت ،نقض حقوق كودك ،مدل های آموزشی و مدارس ،تهيه آمار ،نقش
قوه قضائيه در محو كار كودك ،بود .با در نظر گرفتن فرصت های باقيمانده اينجانب در دو گفت
و گو راجع به مشاغل و خدمات خانگی و موضوع جنسيت و "كار كودكان در شهرها" شركت
كردم .همچنين در يك مصاحبة نيم ساعته با مدير شبكه سازمان های غير دولتی كشور برزيل
دربارة فعاليت و مشاركت  NGOهای ايران در آموزش مهارت ها ،سوادآموزی و آگاهی رسانی
به كودكان كار از خطرات و آسيب های مربوط به كارهايی كه اين كودكان انجام می دهند،
صحبت كردم.
در پايان روز سوم پس از مراسم اختتاميه از كشور برزيل برگشتيم.
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با توجه به تعهدات اين كنفرانس كه انجام آن برای همة شركت كنندگان توصيه شده است
اميدواريم با همراهی وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و ساير نهادها اعم از دولتی و غير دولتی
بتواينم قدم بزرگی برای محو كار كودك با برنامه ريزی زمان بندی شده برداريم.
منیر همایونی

اهدای جایزهی بهمن بیگی به معلم روستای خور
انجمن ترويج علم ساالنه به معلمی روستايی كه خدمات فرهنگی ارزندهای در روستای خود
انجام داده باشد ،جايزه ای اهدا می كند .اين جايزه از سال  ۸7به افتخار محمد بهمن بيگی ،
پدر مدارس عشايری ايران ،جايزهی بهمن بيگی نام گرفته است .امسال اين جايزه در مراسم
پايانی هفتهی ترويج علم ،به آقای علی بهمدی ،از روستای خور در استان خراسان جنوبی اهدا
شد .آقای بهمدی ،مدير مجتمع آموزشی شهيد بهجو درروستای خور ،از سوی كانون توسعه
فرهنگی برای دريافت جايزهی بهمن بيگی معرفی شده بود .آقای بهمدی پس از دريافت جايزه
از دست همسر مرحوم بهمن بيگی ،خود و روستايش را معرفی كرد و خدمات چندين سالةخود
را به طور خالصه بيان كرد كه از آن جمله می توان به افزايش جلب كمك هزينهی تحصيلی
دانش آموزان نيازمند از افراد نيكوكار به ميزان هشت برابر در مدت ده سال  ،فراهم آوردن
وسايل كارگاهی و آزمايشگاهی در مدارس عشايری ،كمك به تشكيل صندوق تعاونی زنان و
كمك به تشكيل كانون فرهنگی – هنری سروآباد اشاره كرد .حاميان جايزهی بهمن بيگی برای
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برندهی اين جايزه بودجهای را درنظر گرفته اند كه صرف طرحی آموزشی در روستايش كند،
مشروط برآن كه اين طرح تحت نظارت كانون توسعه فرهنگی كودكان اجرا شود.

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان
انجمن دوستی ايران و تاجيكستان با آغاز دور تازه فعاليت های خود به گسترش برنامه هـای
هنری و فرهنگی با هدف تعامل بيشـتر مردم دو كشور در زمينـه مشــتركات زبـانی و فرهنگـی
می پردازد .جزئيات اين برنامه ها در نشست اخير انجمن با حضور گروهی از اعضای انجمن و نيز
برخی شخصيت های ادبی و فرهنگی از جمله دكتر محمد علی ندوشن اعالم شد.
گرد هم آيی در آذرماه برگزار شد .در آغاز خانم مهناز مقدسی مسئول اهدای كتـاب انجمـن
به حاضران خوشامد گفت .سپس مرتضی ندايی عضو هيـات مـديره انجمـن پيرامـون شـرايط و
چگونگی عضويت در انجمن و فعاليت های جاری در چارچوب اساسنامه انجمن سخن گفت .بـه
گفته آقای مرتضی ،عضويت اعضاء در انجمن بايد به تأييد هيات مـديره برسـد .ضـمن ايـن كـه
اسامی اعضاءِ به وزارت امور خارجه اعالم می شود .آقای ندايی با اشاره بـه ايـن كـه تـالش مـی
كنيم سايت انجمن همواره به روز باشد ،اقدامات بيشـتری نيز در اين زمينـه از جملـه تأســيس
كتابخانه ديجيـتال فراهـم می شود .به گفته وی ،مجمع عمومی انجمـن بـرای انتخـاب اعضـای
هيأت مديره به زودی برگزار می شود .براسـاس اساسـنامه ،افـرادی در مجمـع عمـومی حضـور
خواهند داشت كه عضو رسمی انجمن باشند .برای عضويت وابسته و پيوسته در انجمن نيز آيين
نامه ای تنظيم شده است .آقای ندايی با تآكيد بر اين كـه فعاليـت هـای هنـری در كنـار ديگـر
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فعاليت های فرهنگی و ادبی همواره مورد حمايت اعضای هيأت مديره بوده است يـادآور شـد در
زمينه فيلمسازی ،موسيقی ،نمايش و ...امكانات همكاری مشترك وجود دارد.
وی افزود :عالوه بر ارايه آثار هنری هنرمندان ايرانی در تاجيكستان  ،ريـيس خانـه سـينمای
اين كشور و نيز رييس تاجيك فيلم به زودی ميهمان ما خواهنـد بـود .بـرای برگـزاری « هفتـه
تاجيكستان » در خانه هنرمندان تهران نيز اقداماتی انجام داده ايم تـا بـر پايـه آن بتـوانيم آثـار
هنری هنرمندان تاجيك را در اين محل به نمايش درآوريم.
در ادامه جلسه ،دكتر شبستری رييس انجمن دوستی ايران و تاجيكستان سخنران بعدی بود
كه ضمن تشريح اهميت نقش تشكل های مردمـی (سـمن هـا ) در تحكـيم و گسـترش روابـط
فرهنگی دو كشور گفت:
انجام همه كارها و برنامه ها را نمی توان از دولت توقع داشت .ما بر اين بـاوريم كـه هـر فـرد
ايرانی می تواند نقش سفير فرهنگی را در كشـورهای ديگـر بـر عهـده داشـته باشـد .وی افـزود:
انجمن در زمينه بزرگداشت مير سيد علی همدانی و ثبت بـين المللـی آن نقـش فعـالی داشـته
است .اين بزرگداشت در سال  7843در ايران 7848 ،در تاجيكستان برگزار خواهد شد.
ضمن اين كه با شهر كتاب ،مؤسسه فرهنگی اكو و برخی مطبوعات ايران و تاجيكستان همكاری
هايی داشته ايم .ما اميدواريم با حمايت بيشتر دولت جديد از سمن ها در ايـران ،ضـمن تـأمين
بودجه الزم از همكاری و همراهی بيشتری گروه های مردمی برخوردار شويم.
نمايش سكانس هايی از دو فيلم بلند و مستند ساخته آقای ندايی ،برنامه بعدی نشسـت بـود،
آن گاه با دعوت مجريان برنامه از دكتر محمد علی اسالمی ندوشـن ميهمـان ويـژه برنامـه ،ايـن
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استاد برجسته ادبيات كشورمان ثبت تريبون قرار گرفت و از دلبستگی خود به فرهنگ تـاجيكی
سخن گفت .دكتر ندوشن با اشاره به اين كه نزديك ترين خويشاوند ايـران ،كشـور تاجيكسـتان
است ،گسـترش ارتباط بـين كـشورهای فـارسی زبان منطـقه در آينـده را آرزو كرد ،وی گفـت:
متأسفانه كشور افغانستان به دليل خودخواهی قدرت های بـزرگ سـال هاسـت دچـار گرفتـاری
شده و روی آسايش به خود نديده است .من سال ها پيش شايد  38سـال پـيش در بازگشـت از
روسـيه تــوقفی چنـد روزه در دوشــنبه داشــتم .در ايـن ســفر ،فرصــت ديـدار از نقــاط مختلـف
تاجيكستان از جمله خجنه پيش آمد .خاطرات فراوانی از اين سفر دارم كه در كتـاب هـای « در
كشورهای شوراها » و « بازتاب ها » به بخشی از آن ها اشاره شده است 7۸ .سال پـيش نيـز بـه
منظور شركت در جشن ملی  47سالگی استقالل تاجيكستان به دعوت مقامات دوشنبه بار ديگر
به اين كشور سفر كردم و در جريان يك سـخنرانی پيشـنهاد تشـكيل كـانون يـا اتحاديـه ای از
كشورهای فارسی زبان و دارای تاريخ و فرهنگ مشترك را ارايه دادم .يك اتحاديه يا كانون صرفاً
فرهنگی برای تبادل نظر فرهنگی و بـه جـا آوردن حـق خويشـاوندی ،انجمـن دوسـتی ايـران و
تاجيكستان گام اولی است كه در زمينه برداشته شده است و الزم است گسترش پيدا كنـد .مـن
از اين بابت بسيار خرسند هستم ،پسوند « سـتان » بـا كشـورهای منطقـه حكايـت از اشـتراك
سرنوشت دورود از ما دارد .برای نمونه سال هـا پـيش در قزاقسـتان شـنيدم كـه  ۳هـزار كلمـه
فارسی مشترك با تاجيك در قزاقستان وجود دارد « .ستان » راهنمای ماست به ايـن سرنوشـت
مشترك ،پيشنهادم اين بود يك حلقه فرهنگی و يك اجاق فرهنگی ايجاد شود تا اين مشـتركات
بتواند بارورتر و همبستگی فرهنگی خارج از مسايل و مصايب سياسی محقق شود ،دكتر ندوشـن
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در پايان سخنان دكتر ندوشن در پايان سنان خود با اظهار تأسف از درگيری هـا و كشـمش هـا
بين بسياری از كشورها در بسياری از مناطق جهان گفت:
دنيا دستخوش آشفتگی بزرگی است .اين نـشان می دهد كه جهـان بـه خـوبی اداره نشــده
است و برخالف پيشرفت هـای حيـرت آور علمـی و اختراعـات و اكتشـافات فـراوان ،وامانـدگی
فرهنگی دنيا را به آشوب كشانده است.
پايان بخش مراسم ،قرائت اشعاری از اليق شيرعلی شاعر بلنـدآوازه ،تاجيـك و ارايـه آخـرين
اخبار و اطالعات پيرامون فعاليت های فرهنگی مشترك بين دو كشور بود.

همکاری با شرکت ماهتاب
پيرو مذاكره قبلی آقای مهندس سـوادكوهی بـا مسـئوالن شـركت ماهتـاب پيرامـون همكـاری
مشترك در بهمن ماه آقای گودرزی مسئول فرهنگی شركت ،خانم معتمدزاده ،آقای سـوادكوهی
و خانم همايونی مدير اجرايی كانون ديدار داشتند .در اين ديدار ابتدا فعاليت های كانون معرفـی
شد و بعد آقای گودرزی از فعاليت های فرهنگی شركت ماهتاب صحبت كردند.
مديران اين شركت موازی با فعاليت های صنعتی خود (ساخت نيروگاه) كمك به ارتقاءِ فرهنـگ
و دانش ساكنان در مناطق نيروگاهی را در دستور كار خـود قـرار داده انـد و امكانـات آموزشـی
بسيار خوبی را به اين منظور فراهم كرده اند .كه شامل مراكز آموزشی آزمايشگاهی (شيوه هـای
خالق و تجربی) است .در حال حاضر يك مركز در منطقه "رودشور" جاده ساوه مركزی به اسـم
مدرسه فردا داير است كه قرار شد برای بازديد از آنجا با كميته آمـوزش كـانون تـاريخ بازديـدی
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مشخص شود .برنامه ريزی برای همكاری های مشترك آموزشی منـوط بـه اطـالع مـدير عامـل
سازمان ماهتاب است.

برگزاری کارگاه های مرور و بازنگری
با توجه به گوناگونی فعاليت های كانون توسعة فرهنگی ،تشكيل گروه های كاری جديد و
افزايش اعضای جديد ،گروه آموزش اين سازمان برگزاری يك سری كارگاه "مرور و بازنگری" را
برای اعضای فعال كانون برنامه ريزی كرده است .هدف از اين كارگاه های كوتاه چند ساعته كه
با پرسش و پاسخ و بارش فكری صورت می گيرد ،آشنايی بيشتر اعضای كانون با اهداف و
فعاليت های گوناگون تك تك گروه ها (كميته ها)ی آن است .در هر كارگاه ،اعضای يكی از
گروه ها گردانندة كارگاه هستند و با پرسش و پاسخ كار گروه را شفاف تر می كنند و
اظهارنظرها و پيشنهادهای همكارانشان را بررسی می كنند .اميدواريم در نتيجة اين كارگاه ها،
همة اعضا اهداف و ساختار كلی كانون را بشناسند و ارتباط گروه ها با يكديگر روشن ترشود.
درنخستين كارگاه" مرور و بازنگری" ،كه در هجدهم دی  ۸7برگزار شد ،گروه های "آموزش" و
"مسئوالن كتابخانه ها" پاسخگوی همكارانشان بودند .كارگاه های بعدی هم به تدريج و در
فواصل معين انجام می شود.
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هشتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک
در اين نشست نتايج كار كارگروه های چهارگانه شورا ارائه شد.
 در موضوع پيشگيری از خشونت عليه كودكان نامه ای كه از طرف كارگروه حقوقی برایمجلس تهيه شده بود قرائت شد .قرار شد با تغييرات اندكی ،همين نامه به مجلس ارسال شود.
 در گزارش كارگروه حمايتی و هماهنگی سه اولويت مطرح شده بود:الف – كودكان كار در خيابان
ب -پيشگيری از خشونت عليه كودكان
پ -كودكان بازمانده از تحصيل
 در گزارش معاون وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعی به عوامل متعدد بروز پديده كودكانخيابانی اشاره شد كه می توان از فقر خانواده ،ازدواج های نامشروع و زير سن قانونی ،فقر
فرهنگی و بيسوادی والدين ،اعتياد والدين و رها كردن فرزندان شاره كرد .بايد با چاره انديشی و
همكاری دولت و سازمان های غيردولتی برای رفع اين معضالت تالش كنيم.
 كارگروه هماهنگی بين بخشی نيز پيشنهاد داد به منظو پيشگيری از خشونت عليه كودكان ازطريق تشكيل يك بانك اطالعاتی مكانيزمی عملياتی تعريف شود و اطالعات صحيح و دقيق از
از سازمان های ذی ربط جمع آوری شود.
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 اين پيشنهاد شامل موارد زير است :جمع آوری نظرات و بررسی نهايی آن مربوط به طرحپيشنهادی رئيس جمهور درباره «حقوق شهروندی» ،ايجاد دپارتمان حقوق كودك در وزارت
علوم ،ايجاد فراكسيون كودك و نوجوان در مجلس و ايجاد كارگروه رسانه.

برگزاری همایش و میزگرد « زن و علم »
از طرف انجمن ترويج علم ايران همايش و ميزگردی با شركت جمعی از كارشناسان،
دانشگاهيان و فعاالن در عرصه « زنان و علم » برگزار شد .در اين همايش ديدگاه های حاضران
و نماينده كانون توسعه فرهنگی كودكان برای چگونگی ترويج علم و نقش زنان دانشگاهی در
تغيير نگرش و كاربردی كردن علوم در اقشار مختلف زنان و جامعه مطرح شد .همچنين با
نمايش فيلم كوتاهی از تخريب محيط زيست در ايران و جلوگيری از روند فزاينده اين بحران ،بر
نقش سازنده زنان در اين امر مهم تأكيد شد.

نشست تخصصی روز جهانی زن
به مناسبت روز جهانی زن (  0مارس) نماينده كانون توسعه فرهنگی كودكان در نشستی كه از
طرف كميسيون ملی يونسكو با عنوان « زنان و مشاركت های اجتماعی ،فرصت ها و چالش ها »
برگزار شد ،شركت كرد .در اين نشست تخصصی جمعی از كارشناسان و استادان دانشگاه و
مسئوالن كشور پيرامون موضوع صحبت كردند.
برداشتی از مطالب و مطالبات اين نشست:
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 حكم رانی جـهانی و نقش مشـاركت بيشـتر زنان و چگونگی شكوفايی استعدادهای آنان ،بينالمللی شدن مشاركت و شناخت روش های مختلف اين نوع مشاركت و فعاليت های اجتماعی
زنان
 افزايش حضور هرچه بيشتر زنان در عرصه های ديپلماسی ،فرهنگی ،ورزشی ،علمی ،مديريتیو اقتصادی
 موضوع رويكردهای پدرساالرانه و به حاشيه راندن زنان ،نگاه و باورهای جنسيتی و تغيير آن بافرهنگ سازی ،اصالح قوانين ،نقش رسانه ها و...
 رفع هرگونه خشونت عليه زنان ،از بين بردن برخـورد تبعيض آميز و جنسيتی ،رفع محدوديتهای تحصيلی برای دختران و ايجاد فرصت های برابر علمی و شغلی
 فراهم كردن زمينه های مساعد برای حضور زنان در عرصه های مختلف با تشكيل سازمانهای مردم نهاد ،گسترش و تقويت مراكز مشاوره حقوقی رايگان در ازدواج ،طالق و خانواده به
منظور تقويت بنياد خانواده و جامعه
سخنرانان همگی تأكيد داشتند كه هيچ جامعه ای بدون حضور فعال زنان و با رعايت حقوق
برابر برای آنان به عنوان يك انسان نمی تواند به بهروزی و آرامش دست پيدا كند.
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مقدمه :اخبار و گزارش های فعالیت های شش ماهة دوم سال را در این بخش می خوانیم .البته
الزم است یادآوری کنیم همچنان همة گزارش ها در وقت معین به دستمان نمی رسد و گاهی
دیرتر از موعد می رسد .امیدواریم کتابدارهای عزیز در سال جدید تصمیم بگیرند همة
کارهایشان و از جمله نوشتن گزارش های ماهانه را به موقع انجام دهند.

کتابخانة روستای بفروییه
كتابخانة روستای بفروييه تعداد زيادی عضو دارد و فعاليت های گوناگونی در اين كتابخانه انجام
می شود .مراجعه كنندگان به كتابخانه به ترتيب تعداد پيش دبستانی و دبستانی  ،راهنمايی،
دبيرستانی و خانم های خانه دار و معلم ها هستند.
در هر ماه به طور ميانگين  428تا  408نفر به كتابخانه مراجعه می كنند كه برای شركت در
كارگاه های آموزشی و جلسه های كتابخوانی و امانت رفتن كتاب است.
خانم برزگر كارگاه های مختلفی در كتابخانه برگزار می كند ،در ماه های گذشته كارگاه آشنايی
با ادبيات و شعرهای حماسی ،پرورش خالقيت را برای گروه های سنی  44-48 ،2-0 ،48-42و
كالس ششمی ها برگزار كرده است .اين كارگاه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته
برگزار می شود .در اين كارگاه ها شركت كنندگان با اشعار فردوسی ،زندگی او و شاعران حماسه
سرا آشنا شدند .پس از كارگاه بچه ها مشتاق شدند بيشتر شاهنامه و بازنويسی های شـاهنامه را
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بخواننـد .كارگاه خالقيـت باعث شد بچـه ها در اوقات فراغت حوصله شان سر نرود و خودشان
فكری بكنند و كاری انجام دهند.
مديران و معلم ها هم در اين مدت برای گرفتن كتاب هايی در زمينة رفتاری و اخالقی دانش
آموزان و مشكالت آنان يا همراه با بچه ها برای استفاده از كتابخانه برای كارهای تحقيقی شان
به كتابخانه مراجعه كرده اند.
نقاشی  ،درست كردن كاردستی ،نمايش فيلم ،كتابخوانی دسته جمعی ،بازی با اسباب بازی و
درست كردن پازل ،برگزاری مناسبت های تقويمی ،خالصه نويسی ،رفع اشكال درسی ،قصه
گويی ،شاهنامه خوانی و شناخت محيط زيست از فعاليت های ديگر كتابخانه بوده است .اعضايی
كه به كتابدار كمك كرده اند :فاطمه برزگر ،الهه برزگر ،سجاد رضوانی ،مهدی برزگر ،عليرضا
احمدی ،زهره برزگر ،محمد مهدی محمدی ،ابوالفضل محمدی ،سميرا برزگر ،سارا برزگر ،
محمدحسين برزگر ،زهرا سادات طباطبايی ،مريم برزگر وفائزه برزگر.

کتابخانة روستای گنجه
كتابخانه روستای گنجه كه از تابستان دورة جديد فعاليتش را با تغيير كتابدار از سر گرفته است
در طول اين چند ماه بيشتر مراجعه كنندة بزرگسال داشته و پس از آن دبستانی ها و پيش
دبستانی ها  .مراجعه كنندگان عالوه بر امانت گرفتن كتاب برای شركت در كارگاه های
آموزشی ،كتابخوانی جمعی و تمرين ديكته و جمله سازی و كار با وسايل كمك آموزشی به
كتابخانه مراجعه كرده اند.
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نقاشی و كمك به درس های بچه ها از ديگر فعاليت های خانم اعظم پورقربان ،كتابدار كتابخانه
بوده است.
هم چنين كتابدار برای مدير دبستان و راهنمايی نامه نوشته و از آن ها خواسته است به
كتابخانه مراجعه كنند.

کتابخانة روستای فهرج
كتابخانة فهرج در اين چند ماهه فعاليت هايی برای بزرگساالن داشته است ،به طوری كه اكنون
 82۳نفر عضو دارد و بيشتر مراجعه كنندگان به كتابخانه راهنمايی و دبيرستانی ها هستند
تعدادی از مادران هم همراه كودكان برای مطالعه و امانت گرفتن كتاب مراجعه كرده اند.
هم چنين معلم های مهد كودك بچه ها را به كتابخانه آورده اند تا از وسايل بازی و كتاب های
كتابخانه استفاده كنند .قصه خوانی ،برگزاری مناسبت های تقويمی ،مسابقه بادبادك ،درست
كردن و آشنايی با مشاغل از فعاليت های خانم زهرا ركن آبادی ،كتابدار كتابخانه بوده است.
در اين مدت افراد زير به كتابدار كمك كرده اند :مريم آبيار ،زينب محمدزاده ،فهيمه عبداله
دخت ،امينه سليمانی ،فاطمه زابلی زاده ،دانيال شهمرادزاده ،حكيمه گروسی ،ابوذر مير اوليايی،
سعيده محمدآبادی ،راحله عبداله دخت ،يلدا مطيعی ،اسماعيل سليمانی ،قاسم محمدزاده،
خديجه جهان تيغی و محمد ميراوليايی.
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کتابخانة روستای کلنگانه
كتابخانة روستای كلنگانه به طور ميانگين هر ماه  488نفر مراجعه كننده داشته است .بيشتر آن
ها دبستانی هستند ،اما به مناسبت های مختلف مثل جشن  77بهمن و جشن ميالد امام حسن
عسگری(ع) و شركت در جلسه های قرآن و كارگاه محيط زيست بزرگساالن نيز به كتابخانه می
آيند.
خانم اكرم قائد رحمتی مسابقة كتاب پارچه ای ،جمع آوری زباله ها و پاكيزه سازی روستا،
آشنايی با شاهنامه را برای دبستانی ها و گروه های ديگر اجرا كرده است .عالوه بر اين فعاليت
های معمول كتابخانه را هم داشته است ،از جمله :كارگاه ارزش های زندگی ،معرفی كتاب برای
بزرگساالن ،كارگاه خاطره نويسی ،كتابخوانی جمعی ،انجام تكليف شب ،تحقيق گروهی ،قصه،
كاردستی ،نكاتی دربارة هوای پاك ،آشنايی با فناوری فضايی ،كامپيوتر ،جشنواره پخت كيك،
كارگاه ادبيات ،كامپيوتر و مناسبت های تقويمی.
افرادی كه به كتابدار كمك كرده اند :ليال شنی ،ليال قائد رحمت ،ليال پاپی ،كبری شاهوردی،
محبوبه لری ،فهيمه يار احمدی و خانم محمدی مدير آموزشگاه شهيد ابراهيمی.
خانم قائد رحمتی برنامه های آينده اش را چنين گفته است :درختكاری ،كارگاه محيط زيست،
جشن هفت سين ،چهارشنبه سوری ،انتخاب مير نوروزی و جشن احسان و نيكوكاری.
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با کمال تأسف با خبر شدیم یکی از اعضای خوب کتابخانة کلنگانه به نام
زهرا پاپی از میان ما رفت .ضایعة نبودنش را به خانواده ،دوستان ،کتابدار و
همة اهالی روستا تسلیت می گوییم و ما هم در این غم بزرگ شریکیم.

کتابخانة روستای اجوار کال (اجبارکال)
كتابخانة روستای اجواركال هم اكنون حدود  8888نفر عضو دراد .در طول ماه های گذشته در
ماه های پائيزی تعداد مراجعه كنندگان بيشتر و در هنگام برف و سرما كم تر بوده اند.
مراجعه كنندگان بيشتر برای امانت گرفتن و شركت در كارگاه های آموزشی و جلسات
كتابخوانی آمده اند.
بيشتر مراجعه كنندگان گروه سنی  48تا  40سال بوده اند و بعد از آن بزرگساالن و جوانان.
تعدادی از بزرگساالن برای شركت در كارگاه های شاهنامه می آيند.
كتاب های رمان ،آشپزی و هنری بيشترين درخواست ها را داشته است.
در ان كتابخانه دو گروه فعاليت مستمر دارند يكی گروه سبز و ديگری گروه شاهنامه.
گروه سبز توانسته اند زمين كنار كتابخانه را برای فعاليت هايشان بگيرند .متأسفانه شورا و
دهياری با بچه همكاری خوبی ندارند و برای تهيه لوازم كمكی به آن ها نمی كنند.
زينت نيك زاد ،رضوان ستاری ،مرضيه اكبری و زينب خاكپور به كتابدار كمك كرده اند.
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کتابخانة روستای دهک
اين كتابخانه كه از فعال ترين كتابخانه های كانون توسعه فرهنگی كودكان است 8۸8 ،عضو و
بيش از  ۳388جلد كتاب دارد .شمار مراجعه كنندگان كتابخانة دهك ،كه بيشتر دانش آموزان
دبيرستان و دورة راهنمايی هسـتند ،بين  288تا  288نفر بوده اسـت .مراجعـه كنندگان
بيشتـر برای امانت گرفتن كتاب و شركت در كارگاه های منظم روانشناسی ،ادبيات كهن،
مطالعات دينی و محيط زيست به كتابخانه آمده اند.
اين كارگاه ها و كارگاه های ديگری از قبيل كاردستی ،نقاشی و كامپيوتر از بدو تأسيس اين
كتابخانه به طور منظم اجرا شده اند .به همين دليل در پايان سال جاری بنا به تقاضای كتابدار،
خانم زينب مقری ،برای بيست نفر از اعضا كه به طور منظم در اين كارگاه ها شركت كرده اند،
تقدير نامه ارسال شد.
كتابدار اين كتابخانه در كمك گرفتن از روستا ياران نيز موفق بوده است .در تدريس مبانی
كامپيوتر از خدمت داوطلبانة خانم زهرا مقری برخوردار شده است .همچنين كميته امداد امام
خمينی اين روستا تعدادی كتاب به كتابخانه اهدا كرده و شورای روستا قول داده است كه
وسايل ورزشی مورد نياز كتابخانه را تأمين كند.
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کتابخانة روستای خور
كتابخانه روستای خور با  ۳88نفر عضو و بيش از  ۳۳88جلد كتاب ،در ماه به طور متوسط 788
مراجعه كننده داشته است كه بيشتر به منظور امانت گرفتن كتاب و تحقيق درسی به كتابخانه
مراجعه كرده اند .طبق معمول مدارس روستای خور با كتابخانه همكاری نزديك داشته و دانش
آموزان را برای آشنايی با كتابخانه و منابع آن به اين مكان می برند.

کتابخانة روستای آفریز
اين كتابخانه  778عضو و بيش از  ۳888جلد كتاب دارد .مراجعه كنندگان آن بيشتر كودكان
پييش دبستانی و سال های اول دبستان هستند كه كتابدار ،خانم زحمتی ،برای اين گروه های
سنی كارگاه های نقاشی و كاردستی برگزار می كند .هم چنين برای خانم ها و دختران جوان
كالس های احكام و كارگاه های مهارت های زندگی اجرا می كند.
در ماه آذر كه آقای مهندس امينی به بازديد از اين كتابخانه رفته بود ،كارگاه های محيط زيست
و كارگاه نقاشی با موضوع درخت را برای كودكان پيش دبستانی و دبستانی اجرا كرد.

کتابخانه دارالشفاء فاطمه زهرا(س)
اين كتابخانه كه در منطقه ای محروم از شهر بيرجند قرار دارد ،دارای  88۳نفر عضو و بيش از
 ۳888جلد كتاب است .شمار مراجعه كنندگان اين كتابخانه كه بيشتر كودكان پيش دبستانی و
دبستانی هستند ،به  478نفر در ماه می رسد .خانم مژگان اصغری ،كتابدار اين كتابخانه  ۳بار
در هفته با خانم ها كارگاه محيط زيست و هفته ای  7بار با كودكان دبستانی كارگاه كاردستی و
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هفته ای  7بار با نوجوانان كارگاه های نمايش اجرا می كند .همچنين هفته ای يك بار با
نوجوانان و بزرگساالن جلسه مطالعه كتاب های روانشناسی برگزار می كند.
در كتابخانه دارالشفاء فاطمه زهرا (س) ،آقای نادی ،كتابدار بازنشسته كانون پرورش فكری
كودكان كه از ياران قديمی كانون توسعه است ،برای كودكان بازمانده از تحصيل افغانی كالس
های سوادآموزی برگزار می كند .خانم اصغری با مدارس اطراف كتابخانه از جمله يك مدرسة
دخترانه استثنايی همكاری نزديك دارد.

کتابخانة روستای خنگ
كتابخانه روستای خنگ با بيش از  ۳888جلد كتاب در سال جاری به دليل تعطيلی مدارس
فنی -حرفه ای و كاهش جمعيت دانش آموزی روستا ،كاهش عضو داشته و شمار اعضای آن به
 ۸7نفر رسيده كه بيشتر كودكان پيش دبستانی و دبستانی هستند .خانم غالمی ،كتابدار
كتابخانه ،برای اين كودكان كارگاه های قرآن ،نقاشی ،كاردستی ،داستان نويسی و همچنين
جلسات كتابخوانی برگزار كرده است .در ماه های زمستان اين كتابخانه به علت استعفای خانم
غالمی و نداشتن كتابدار تعطيل بوده است.

کتابخانة روستای آبادن
كتابخانة روستای آبادان چند ماهی است به محل جديد منتقل شده است .محل جديد كوچك
تر از محل قبلی است و فضای الزم برای فعاليت های متعدد ندارد .با اين حال خانم مليحه دل
پيشه ،كتابدار اين كتابخانه فعاليت هايش را هم چنان ادامه می دهد و كودكان و بزرگساالن را
جذب كتابخانه می كند.
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در ماه های گذشته به طور ميانگين هر ماه  788نفر به كتابخانه آمده اند .بيشتر برای امانت
گرفتن كتاب مراجعه كرده اند و بعد از آن شركت در كارگاه های آموزشی و جلسات كتابخوانی.
مراجعه كنندگان بيشتر مديران ،معلم ها و بزرگساالن بوده اند و بعد از آن ها كودكان و
نوجوانان كتاب های رمان و داستان ،كمك آموزشی و شعر كودك و بزرگال بيشترين كتاب های
امانت گرفته شده بود.
جشن های دهه فجر ،جشن تكليف ،جشنواره جابربن حيـان و ...از مواردی بوده كه همكاری
بين كتابخانه و معلم ها را افزايش داده است .در اين مدت كارگاه های  :شعر ،نقاشی ،سوزن
دوزی ،محيط زيست ،قصه خوانی و قصه نويسی ( ،برای مادران و كودكان ) در كتابخانه برگزار
شده است.
از فعاليت های ديگر كتابخانه جمع آوری زباله ،خانه تكانی عيد ،مسابقه فوتبال و تماشای فيلم
بوده است.
هم چنين اعضای كتابخانه به مناسبت روز درختكاری اردوی تفريحی برگزار كرده اند و چند
نهال كاشته اند.
افرادی كه در اين مدت به كتابدار كمك كرده اند :محدثه دل پيشه ،سعيد دل پيشه ،حفيظ اله
بهروزی ،رامين كشاورز ،صادق بالين پرست ،مطهره بالين پرست ،مهناز داهی زهی ،عثمان
درخشان ،محمد كشاورز و فاطمه دامنی.
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کتابخانة روستای گلین
كتابخانه گلين  ۳۸3۳جلد كتاب دارد كه كتاب های من كجا هستم با موضوع جانورشناسی و

چه فكر خوبی با موضوع تربيتی و اكسيژن ما را زنده نگه می دارد با موضوع علمی ،قصه های
كوچك برای بچه های كوچك  ،داستان رستم و ديو سفيد و گلبهار و گنجشك در كتابخانه به
صورت گروهی با اعضا خوانده شده است.
خانم درويشی كتابدار اين كتابخانه برای تقويت زبان فارسی با بچه ها بلند خوانی می كنند.
خانم ها آيدا مطلبی و رقيه محموديان در آموزش كاردستی به كتابدار كمك می كنند.

کتابخانةروستای اورامان
كتابخانه اورامان تخت با تعداد  3۳00جلد كتاب و  42نوار صوتی داستان 78 ،نوار ويدئو
آموزشی 2 ،فيلم سينمايی 70 ،برنامه آموزشی روی سی دی و دی وی دی به كار فرهنگی
آموزشی خود ادامه داده است.
بيشترين مراجعه كنندگان گروه های سنی الف -ب و ج بوده و  ۳2نفر به طور تقريبی در هر
ماه به كتابخانه مراجعه كرده اند .در زمستان به علت سرمای شديد از تعداد مراجعه كنندگان
كم شده است .فعاليت ها ی كتابخانه شامل ،نمايش خالق و بازی محلی بوده است .در جلسات
گروهی كتاب های رنگين كمان از اكرم قاسم پور ،غول تاريكی و پير جنگی از فريده خلعت
بری ،آوای كهكشان از مه دخت كشكولی ،تول نخودی از مصطفی رحماندوست و معصومه از
علی اصغر سيد آبادی خوانده شده است .كتابدار ،خانم مرادی كتاب های ديدار بلوچ نوشته
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محمود دولت آبادی و از حوالی ديروز نوشته اسداهلل شكرانه را به منظور دانش افزايی مطالعه
كرده است.

کتابخانة روستای باباریز
كتابخانة روستای باباريز در ماه های گذشته به طور ميانگين هر ماه  408نفر مراجعه كننده
داشته است .بيشترين آن ها برای شركت در كارگاه های آموزشی يا جلسات كتابخوانی آمده اند.
مراجعه كنندگان به اين كتابخانه به ترتيب بزرگساالن ،نوجوانان ،جوانان و كودكان بوده اند.
تعدادی از افراد برای آموزش كاموا بافی و آموزش كامپيوتر و آموزش پيش از ازدواج به كتابخانه
آمده اند.
بيشترين كتاب های امانت گرفته ،ادبيات حماسی ،روان شناسی و اجتماعی بوده است .در اين
كتابخانه در زمينة كامپيوتر و شاهنامه با مديران و معلم ها همكاری داشته اند.
در كتابخانة باباريز ،كارگاه های بافندگی ،مهارت های زندگی ،قرآن ،كمك های اوليه و
جلوگيری از بحران و بال و كامپيوتر اجرا شده است.
افرادی كه به كتابدار كمك كرده اند :هوشيار حاجی ميرزايی ،هاجر حاجی ميرزايی ،مهناز
حسين پناهی ،مهين ايمری ،نعيم صادقی ،آقای شكوهی و آقای شايان فر.
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نام

تعداد

تعداد

کتابخانه

اعضا

کتاب

اورامان

تعداد
مراجعه

گروه سنی بیشترین
مراجعه

کننده

موضوع کتاب هایی که
بیش از همه به امانت
گرفته شده

870

3۳00

80

پيش دبستان/دبستان
راهنمايی

داستان /علمی

گلین

337

۳۸3۳

478

دبستان/دبيرستان بزرگسال

كودك /علمی /روانشناسی

باباریز

348

۳888

447

ابتدايی/راهنمايی/دبيرستان
بزرگسال

دارالشفا

8۳8

۳888

448

دبستان /راهنمايی

داستان

خنگ

08

۳888

44۳

پيش دبستان/دبستانی

داستان /هنر

خور

۳88

۳488

488

دبستان/دبيرستان

داستان/دينی /روانشناسی

دهک

278

۳388

478

دبستان/دبيرستان

داستان /دينی

آفریز

۳08

۳888

448

دبيرستان /دبستان

داستانی /روانشناسی

فهرج

880

۳484

478

راهنمايی /دبيرستان

داستان/زندگينامه/افسانه
شعر

بفروییه

08

3888

488

پيش دبستان /دبستان

داستان كودك و نوجوان

کلنگانه

۳2۳

7۸08

448

راهنمايی/دبيرستان

داستان/دين/شعر
علوم

اجوارکال

370

3۳88

۸8

بزرگسال /دبيرستان

رمان /علمی

آبادان

388

۳888

478

پيش دبستان/راهنمايی
دبيرستان/خانم های
خانه دار

داستان بزرگسال و كودك
رمان /بهداشت فردی

تخت
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آموزشی /ادبيات كودك
رمان /علوم
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سفر به روستای اجوار کال
همكاران كانون توسعه فرهنگی كودكان ،خانم ها :منيرهمايونی ،دكتر نرگس طالقانی و فرمهر
منجزی اواخر دی ماه سفری به كتابخانة اجواركال داشتند .در اين سفر خانم دكتر طالقانی برای
خانم ها و همسرانشـان جلسه های مشاورة فردی و گروهی گذاشتـند .خانم همـايونی برای
نوجوانان كارگاه های رفتار عاری از خشونت و احترام به همديگر برگزار كردند .خانم منجزی
كارگاه های گزارش نويسی و محيط زيست را با بچه های گروه محيط زيست كه از سال قبل
تشكيل شده بود  ،برگزار كرد .گروه محيط زيست در كتابخانة اجواركال گروهی فعال هستند كه
فعاليت های زيادی در محيط روستا انجام داده اند .اين گروه كتاب های محيط زيست را در
كتابخانه جداگانه فهرست كرده اند و هر هفته روزهای سه شنبه دور هم جمع می شوند و كتاب
می خوانند و برای فعاليت های زيست محيطی شان برنامه ريزی می كنند.
هم چنين در اين سفر خانم همايونی كارگاه شاهنامه خوانی را با خانم های گروه شاهنامه
خوانی ،اجرا كردند.
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به تفاوت ها احترام بگذاریم
مؤسسه پژوهشی كودكان دنيا هر ماه نشستی تخصصی در حسينيه ارشاد برگزار می كند.
نشست اين ماه ( 2آذر ) 4۳۸7انجمن با عنوان كودكان با نيازهای ويژه و نقش جامعه ،ديدن،
شناخت ،مسئوليت بود .انجمن اوتيسم هگمتانه ،انجمن خورشيد ،انجمن كوچولوهای ايران و
كودكان با آسيب های اجتماعی.
خانم دكتر جواليی مطالبی دربارة بيماری اوتيسم كه بيماری ژنتيكی است صحبت كرد .وی
گفت عوامل محيی از جمله آلودگی های محيط زيست در بيماری های ژنتيكی مؤثر است .در
بخشی از صحبت ها خانم جواليی ويژگی های افراد اوتيسمی را اين گونه برشمردند:
از تماس چشمی حذر می كنند ،در همدلی دچار مشكل هستند ،بخشی از مغزشان كه بايد
حاالت صورت را درك كند ،كار نمی كند .منطق گرا هستند و نمی توانند بازی های وانمودی
انجام دهند .اختالالت كالمی دارند %38 .مبتاليان به اوتيسم از سطح متوسط هوشی پايين تر و
حدود  %48آن ها از سطح عادی باالتر و نابغه اند.
انجمن هگمتانه سعی می كند مشاوره های تخصصی در اين مورد به خانواده ها بدهد .دومين
انجمن ،انجمن خورشيد (انجمن حمايت از حقوق توانخواهان ديرآموز) بود .خانم كيان ارثی
دربارة ويژگی های ديرآموزان گفت ،آن ها مهربان ،هيجان زده ،عجول و آسيب پذيرند .توجه و
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تمركزشان كم است .وی از فعاليت هايی كه اين انجمن انجام می دهد گفت و از حرفه آموزی
افراد توانخواه .بيرون از سالن هم كارهای دستی توانخواهان را برای فروش ارائه كرده بودند.
سومين انجمنی كه معرفی شد ،انجمن كوچولوهای ايران بود .آقای حبيب ابراهيمی گفت در
اين انجمن كالس های آموزشی كامپيوتر ،مهارت های زندگی و روابط بين المللی دراند .اين
انجمن حدود  3سال است تأسيس شده است و گروهای مختلف سنی عضو آن هستند.
آخرين انجمنی كه خودش را معرفی كرد ،انجمن كودكان با آسيب های اجتماعی بود .خانم
سيادت از اين انجمن آماری دربارة كودكان كار و خيابان و وضع آن ها داد.
او گفت اكثر اين بچه ها با موافقت خانواده وارد كار می شوند .او از مردم خواست با اين بچه ها
مهربان باشند و همدلی كنند.

دیدار نمایندگان سازمان های غیردولتی با مسئوالن وزارت آموزش و پرورش
به دعوت معاونت آموزش و پرورش ابتدايی جلسه ای با حضور خيرين مدرسه ساز و مديران
چند سازمان غيردولتی فرهنگی در تاريخ  ۸7/48/۳در دفتر ايشان برگزار شد .ابتدا از كمك
های خيرين مدرسه ساز قدردانی شد .با وجود اين كه هنوز كمبود فضای آموزشی در روستاها
وجود دارد موضوع جلسه مسئله كيفيت آموزشی و مشاركت سازمان های غيردولتی و خيرين
برای باالبردن كيفيت آموزشی ،يافتن راه حل هايی برای جلوگيری از ترك تحصيل دانش
آموزان ،به ويژه دانش آموزان دختر ،آگاهی دادن به خانواده ها و جلب مشاركت آنان برای اعزام
فرزندان خود به مدرسه ،بود.
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در اين جلسه پيرامون افت تحصيلی دانش آموزان به ويژه در دروس رياضی ،محتوای كتاب های
درسی ،فقر خانواده ها ،آموزش معلمان و آشناكردن آنان به روش های نوين آموزشی ( حل
مسئله ،خالقيت ،مشاركت) همكاری مستقيم با مدارس و ادارات آموزش و پرورش صحبت شد.
پيشنهادهای مطرح شده به شرح زير است:
 -4طبقه بندی مسائل و مشكالت آموزشی
 -7استفاده از ظرفيت های استانی مثل صدا و سيما ،دانشگاه ها ،مراكز فرهنگی و سازمان
های مردم نهاد
 -۳تأسيس يك مركز كمك رسانی به خانواده های كم توان مالی با همكاری مستقيم
آموزش و پرورش (مديران مدارس) در ارتباط با اعزام فرزندان خود به مدرسه
 -3تشويق و آگاه سازی خانواده ها نسبت به آينده فرزندان خود
 -8تجهيز مدارس به آزمايشگاه و كتابخانه فعال و متنوع به منظور پويا كردن مدارس و
دادن انگيزه به دانش آموزان
 -8دعوت از صاحب نظران آموزشی غيردولتی و خيرين مدرسه ساز
 -2تشويق معلمان از راه های گوناگون
 -0در اختيار گذاشتن منابع كافی اطالعاتی برای معلمان به منظور مطـالعه و دسـترسی
به آخرين پژوهش ها از طرف معاونت آموزش و پرورش به منظور هم فكری و برنامه
ريزی در جهت ارتقاءِ كيفی آموزش
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 -۸تشكيل كميسيونی از نمايندگان سازمان های غيردولتی و خيرين مدرسه ساز به
منظور همكاری دائمی با معاونت آموزش در اجرای هماهنگ برنامه های كيفی و بطور
كلی تغيير روش ها و نگرش به شيوه های آموزشی با كيفيت
قرار شد جلسة بعدی با شركت نمايندگان بيشتری از سازمان های غيردولتی فرهنگی و با اطالع
دفتر معاونت برگزار شود.

دیدار دوم نمایندگان سازمان های فرهنگی غیردولتی با مسئوالن
وزارت آموزش و پرورش
در روز دوم بهمن  ،۸7جلسه ای با حضور معاونت محترم و مسئوالن آموزش ابتدايی وزارت
آموزش و پرورش و كارشناسان و نمايندگان سازمان های غيردولتی (كانون توسعه فرهنگی
كودكان ،انجمن ترويج علم ايران ،انجمن پژوهش های آموزشی پويا ،شورای كتاب كودك،
كاوشگران طبيعت دنيا  ،مؤسسه مهر گيتی و خيرين مدرسه ساز) تشكيل شد كه اهداف زير را
دنبال می كرد:
-

همكاری مشترك در باالبردن كيفيت آموزشی در مدارس.

-

جذاب كردن محيط های آموزشی برای دانش آموزان.

-

پيشگيری از ترك تحصيل و افت تحصيلی دانش آموزان.

-

كمك به تغيير نگرش و باالبردن فرهنگ خانواده ها درباره اهميت تحصيل فرزندان .

-

كمك به معلمان در استفاده از شيوه های نوين آموزش و تغيير نگاه آنان به محوريت

دانش آموزان در فرايند يادگيری.
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در اين جلسه پيشنهادهای زير از سوی دو طرف مطرح شد:
 -4معاونت آموزش ابتدايی آمار درستی از دانش آموزان در مقاطع مختلف سنی ارائه كند
و علل و عوامل بازماندن كودكان از تحصيل را نيز برای همكاران سازمان های غير
دولتی به طور روشن توضيح دهد.
 -7انتظارات آموزش و پرورش به طور شفاف و مشخص از همكاری با سازمان های
غيردولتی مشخص شود.
 -۳با توجه به مسائلی كه در سيستم برنامه ريزی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش
وجود دارد و به طور زير ساختی بايد به آن پرداخته شود ،تقسيم بندی طرح ها بر
حسب زير ساخت ها و رو ساخت ها انجام شود و در بخش روساخت ها واگذاری كار
به سازمان های غيردولتی در رده های مختلف و با توجه به تخصص و تجربه هر
سازمان صورت گيرد.
 -3كار گروه هايی در قسمت های زير ساخت و رو ساخت تشكيل شود.
 -8وزارت آموزش و پرورش می تواند بخش هايی از كارهای خود را در استان ها يا
شهرستان ها به سازمان های غيردولتی فعال آن مناطق واگذار كند.
 -8فهرستی از نيازها ،امكانات ،توانمندی های دو طرف تهيه و در جلسه آينده مطرح
شود تا بتوان راه كارها را تعيين و برای پيشبرد آن ها برنامه ريزی كرد.
 -2در بخش آموزش ابتدايی از  3تا  44سال حوزة فعاليت و همكاری تعيين شد (البته
مانع از ورود به مسائل كلی آموزش و پرورش نخواهد بود).
 -0قرار شد صورت جلسات قبلی برای حاضران ارسال شود.
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به یاد دوست
آموزگاری كه الگوی همة ما بود ترك مان كرد.
استاد يحيی مافی ،خدمتگذار فرهنگی و بنيانگذار شيوه نو و متفاوت برای آموزش فرزنـدان ايـن
مرز و بوم ،رخت از اين جهان خاكی بربست .هر كه با ايشـان و همسـر و يـار هميشـه همـراه او
معصومه سهراب كه سال ها در كنار هم به كار معلمی و آموزش مشغول بودند ،معاشرتی داشـت
فرصت آن را يافت تا چگونه زيستن را از آنان بياموزد.
گرچه آموزش كودكان و نوجوانان و دستيابی آنان به دانش و علوم و آشنائی شان با ادبيات كهن
و ميراث خوب گذشتگان از جمله دستاورد سال های زندگی پربار استاد مـافی بـود  ،امـا هـدف
اصلی او ساختن انسانی بود كه دانش خود را برای خدمت به ديگران ،احترام بـه حقـوق جامعـه،
صلح مداری و پای بندی به اخالق و درست زيستن بكار گيرد.
چهرة مهربان ،كالم نافذ و لحن آرام و پدرانه زنده ياد مافی ،رمز جذب كودكان و بزرگسـاالن بـه
طرف او بود.
اسـتاد مافی همواره مشوق بزرگ ما در كانون توسعه فرهنگی كودكان بـرای گسـترش آمـوزش
فرزندان روسـتائی بود و تأسـيس و توسعه كتابخانه های روستائی را برای ايجاد امكان دسترسی
اين عزيزان به كتاب ،كاری ارزشمند با هدف رشد آگاهی و خالقيت ذهنی كودكان می دانست.
كانون توسعه فرهنگی كودكان ،فقدان اين معلم يگانـه و دوسـتدار كودكـان ايـران را بـه همـة
فرهنگ دوستان به ويژه خانواده محترم مافی و سهراب تسليت می گويد.
بی گمان شيوة زندگی اين آموزگار انسانيت برای هميشه سرمشق زندگی و چـرا راه آينـده مـا
خواهد بود.
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اسامی آموزش یاران و
افرادی که کمک ه ای
نق دی و غی ر نق دی
کرده اند.
هومن خليل پور
مهندس فرهنگ فنايی
حسين مهرداد
عباس رحيم صالحی
بهمن پوراصالنی
فرو الزمان جمالی
كامران منجزی
كاميار منجزی
مارال محمدی
ايران شكرآميز
سامان راستكار
پريا ملك نيا
شبنم رضوی
عزت اله مسرور
آرزو باوری
مهندس حسين همايونی
كيومرث سعيدی
كبری افشار
شهرام شهنازيان
مهدی بشيری
امير مدرسی

مينا حسين زاده
لی لی ميراسكندری سحر
مدرسی بهاره مددی
تارا ميراسكندری
حسين امينی
پروين چايچی
اعظم محبوبی
باربارا امينی
اعظم افضلی
فرنگيس باوری
زليخا محبوبی
آسا افشار
مهسا صديق
مهرك حائری
ناصر شهسواری
فريده مساح
پونه راستين
مريم ساوجی
نازلی شهوق
روح انگيـــز پورصـــادقی
حورا معتمد امينی
دكتر سيروس ناعمی
محمدرضا طزری
دكتر يوسف عربی
دكتر زهرا وزيری
مهين قاسمی
زليخا محبوبی
1

منير صالحی
شهره زبيری
نگار محمديان
نيلوفر علمدار
منير همايونی
حميرا اصالنی
فرشته مدرسی
پروين جلوه نژاد
بهاره خليل پور
كسرا حائری
بهاره پوراصالنی
سمايه فارسی
دكتر ساحره سعيدی
پروين جلوه نژاد
مهين توفيقی
سيروس گرجستانی
آتنه فقيه نصيری
سپيده الجوردی
فرناز بهزادی
بهمن پوراصالنی
اعظم افضلی
خــانواده ش ـادروان مينــو
محمدی
محمود صرام

