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احتمال بازگشایی مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه بعد تعطیالت کرونا
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون با اختیاراتی که ستاد
ملی مدیریت کرونا دارد ،به ما اجازه داده که تقویم آموزشی سال
تحصیلی ۹۹-۹۸متغیر باشد و بتوانیم متناسب با سناریوهای
مختلف زمان تحصیل را امتداد بدهیم گفت :هر زمانی مدارس
دایر شوند تا شــش هفته به دوره آموزشی اضافه خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،محســن حاجی میرزایی افــزود :اکنون با
اختیاراتی که ســتاد ملی مدیریت کرونا دارد به ما اجازه داده
که تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹ -۹۸متغیر باشد و بتوانیم
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :ســال  98یکی از
پرحادثه ترین و پرفراز و نشــیب ترین سالها به
شــمار میآید .در این ســال اتفاقات تلخ شیرین
بســیاری رقم خورد و در پی این اتفاقات خیلی از
هموطنانمان جان خود را از دست دادند؛ سال98
با ســیل و بی خانمانی و جــان باختن خیلی از
هموطنانمان آغاز شد و با اپیدمی کرونا در کشور که
منجر به جان باختن شمار زیادی از هموطنانمان
شــده است نیز رو به پایان است .در ادامه برخی از
اتفاقات تلخ سال  98را مرور میکنیم.

متناسب با ســناریوهای مختلف زمان تحصیل را
امتداد بدهیم امــا محدودیتهایی برای کنکور و
امتحانات و دایر شــدن مدارس در مهر  ۹۹داریم
و حتی ممکن اســت پنجشــنبه و جمعــه را به
روزهای آموزش اضافه کنیم .وی همچنین افزود:
مذاکراتی انجام دادیم و همین روزها اینترنت رایگان در اختیار
دانشآموزان و معلمان قرار خواهد گرفت و با وزارت ارتباطات
گفتوگــو کردیم تــا اینترنت در اختیار معلمــان قرار دهیم.

سال  98گذشت ،اما سخت

>خرداد؛ محمد علی نجفی
پشت میلههای زندان

میترا استاد در صبح روز سهشنبه  7خرداد 1398
به ضرب گلوله در برجی واقع در سعادتآباد تهران
کشته شد .محمد علی نجفی شهردار سابق تهران
به عنوان مظنون اصلی این قتل شــناخته شد و
10ساعت بعد به قتل همسرش اعتراف کرد .پرونده
او به یکی از جنجالی ترین پروندههای قتل تبدیل
شد و چند صباحی تیتر اول همه رسانههای داخلی
را به خود اختصاص داده بود .در نهایت محمد علی
نجفی در دادگاه به قصاص محکوم شــد که البته
مورد بخشــش اولیای دم قرار گرفته و رای نهایی
پرونده او هنوز هم صادر نشده است.

-5همچنین ابالغ گردید تادر اسرع وقت مسئولین
مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات
مشروحی را به مردم شریف ارائه نمایند».
>بهمن؛ قتل عام پرندگان در میانکاله

شــهریور ماه بود کــه در جریان بــازی تیمهای
پرســپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشــگاه
آزادی ،یک پسر بچه  8ساله در گیتهای الکتریکی
ورزشــگاه دچار برقگرفتگی شد و با وجود حضور
نیروهای امدادی و اورژانس جان خود را از دســت
داد .این کودک به نام عماد صفی یاری در محوطه
ورودی وزرشــگاه آزادی در حال دویدن بود که در
میان داربستها گرفتار میشود .سپس صورت او به
یکی از میلهها کــه حاوی جریان برق بوده اصابت
میکند و پس از سوختگی شدید در ناحیه صورت
جان خود را از دست میدهد.

کرمانی به علت ازدحام و شــلوغی جان خود را از
دســت دادند؛ موضوع ترور سردار قاسم سلیمانی
یکی از تلخترین اتفاقات سال  98به شمار میآید.

>آبان؛ اعتراضات به گرانی بنزین

افزایش قیمت بنزین به لیتــری  3000تومان در
آبان ماه یکی از اتفاقات عجیب سال  98محسوب
میشــود .این موضوع باعث شد تا ناآرامی و بعضاً
اغتشاشاتی در شهرهای مختلف صورت گیرد .در
جریان این موضع تعداد زیادی اموال عمومی نظیر
بانک به آتش کشیده شد و تعدادی از هموطنانمان
نیز جان خود را از دست دادند.
>دی؛ ترور نا جوانمردانه
سپهبد حاج قاسم سلیمانی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در بامداد روز جمعه  13دی ماه  1398در حملهای
تروریستی توسط پهپاد آمریکایی در فرودگاه بغداد
به شهادت رسید .بالفاصله ریاست جمهوری آمریکا
اعالم کرد شخصاً دستور حمله را صادر کرده است.
سپهبد قاســم ســلیمانی در این واقعه به همراه
ابومهدی المهندس از رهبران گروه حشدالشعبی
و  10تن دیگر به مقام شــهادت نائل شــدند .این
موضوع بازتاب بسیار گستردهای داشت؛ به گونهای
که در اقصی نقاط کشور مردم برای محکوم کردن
این عملیات تروریستی به خیابانها آمدند .جمعیت
به حــدی زیاد بود که بیش از 50نفر از هموطنان

ماجرای پرواز شــماره  752هواپیمایی اوکراین نیز
یکی دیگــر از تلخترین اتفاقات ســال  98بود که
در دی ماه اتفاق افتاد .در بحبوحه بحران سیاســی
بین کشورمان و ایاالت متحده آمریکا ،این هواپیما
بــه همراه  176نفر مســافر در  18دی ماه 1398
از باند فرودگاه امام خمینی برخاســت و پس از 6
دقیقه ،در پی خطای انسانی که رخ داد مورد اصابت
شلیک موشکهای پدافند هوایی قرار گفت و تمامی
176مسافر و خدمه این هواپیما جان خود را از دست
دادند.البته این موضوع چند روزی مورد تکذیب قرار
گرفت و در نهایت ســتادکل نیروهای مســلح در
بیانیهای ،در باره سقوط هواپیمای اوکراینی توضیح
داد .در ایــن بیانیه آمده بود-۱ «:درپی تهدیدهای
رئیــس جمهــور و فرماندهان نظامــی آمریکای
جنایتــکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از
اهداف در خاک جمهوری اسالمی ایران در صورت
انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش بی ســابقه
تحرکات هوایی در منطقه ،نیروهای مسلح جمهوری
اســامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات
احتمالی در باالترین سطح آمادهباش قرار گرفتند.
 -2در ســاعات پس از انجام عملیات موشــکی،
پروازهــای جنگی نیروهای تروریســت آمریکایی
پیرامون کشــور افزایش یافته و برخی اخبار نیز از
مشاهده ی اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی
در کشــور به واحدهــای دفاعی واصــل و اهداف
متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که
موجب حساسیت بیشتر در مجموعههای پدافند
هوایی گردیده است.
 -۳در چنین شــرایط حســاس و بحرانی ،پرواز
شماره  ۷۵۲خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام
خمینی(ره) حرکت نمــوده و درهنگام چرخش،
کام ً
ال در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس
نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف
متخاصم قرار میگیرد که در این شرایط بر اثر بروز
خطای انســانی و به صورت غیر عمد ،هواپیمای
مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب
به شــهادت رســیدن جمعی از هموطنان عزیز و
جانباختن تعدادی از اتباع خارجی میگردد.
 -۴ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت
و اظهار همــدردی با خانوادههای داغدار هم وطن
و جان باختگان اتباع ســایر کشورها و عذرخواهی
به خاطر خطای انســانی پیش آمــده ،اطمینان
کامل میدهد با پیگیری انجام اصالحات اساســی
در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح
امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته
و بالفاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای
مســلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته
برخورد قانونی صورت گیرد.

کرونا خبر

ایران

تعداد مبتالیان 16169:نفر
تعداد فوتیها 988:نفر
تعداد بهبود یافتگان 5389:نفر
ایتالیا

تعداد مبتالیان 27980:نفر
تعداد فوتیها 2158:نفر
اسپانیا

تعداد مبتالیان 11778:نفر
تعداد فوتیها 491:نفر
استرالیا

تعداد مبتالیان 1132:نفر
تعداد فوتیها 3:نفر
آلمان

>دی؛ سقوط هواپیمای اوکراینی

>فروردین؛ سیل جان خیلیها را گرفت

افزایش بارندگی در روزهای پایانی ســال 1397
منجر به جاری شــدن ســیل در روز اول عید98
در اســتانهای شــمالی ایران شــد .تلفات این
ســیل در استانهای شــمالی  13نفر بود و یکی
از بیســابقهترین سیلهای صد سال اخیر در این
مناطق به شــمار میرفت .این ســیلها موجب
خســارتهای مالی برای ســاکنین اســتانهای
مازندران ،گلســتان و خراسان شمالی و همچنین
مصدوم شدن حداقل  ۱۱۶نفر شد .چند روز بعد
بارندگی شــدید که از ساعت  8صبح روز دوشنبه
5فروردین در شیراز آغاز شد ،فاجعهای باورنکردنی
را در ورودی شــهر و منطقه دروازه قرآن به وجود
آورد .ســیل در آن روز جــان حــدود  21نفر را
گرفت و به خانههای مسکونی متعددی آسیبزد.
این ســیل در استانهای خوزســتان و کرمانشاه
هم جاری شده و خســارات جانی و مالی زیادی
در بر داشت.
ســیل در اســتان لرســتان نیز در روزهای  6و
12فروردین در  2مرحله خســارتهای بسیاری
به مردم خرمآباد ،پلدختر و بسیاری از شهرهای
دیگر تحمیل کرد .در این ســیل حدود  21نفر از
هموطنان لُر جان خود را از دست دادند .در استان
خوزســتان هم طغیان رودهای کارون و اروند رود
و پر شدن سدها خسارت  138میلیارد تومانی به
زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی وارد کرد.

حاجی میرزایی اضافه کرد :پیام رسانهای متعددی
اعالم آمادگــی کردهاند و با هم گفتوگو کردیم و
بــه مدارس اعالم کردیم که مــدارس فقط از یک
پیام رسان استفاده کنند و مدارس دارند اطالعات
را برای ما میفرســتند .از اطالعات دانش آموزان
شامل نمرات و ...مراقبت میشود .وزیر آموزش و پرورش گفت:
وقتی اجازه میدهیم دانش آموزان به مدارس بیایند که خطر
رفع شده باشد.

مروری بر وقایع سال جاری که برای همیشه در اذهان باقی میماند

>شهریور؛ غم جان باختن کودکی
در استادیوم آزادی

اجتماعی

3
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تعداد مبتالیان 6012:نفر
تعداد فوتیها 14:نفر
از روز  7بهمــن  98خبر مــرگ هزاران فالمینگو
در تاالب ملی میانکاله بســیاری از مردم را شوکه
کرد .این خبر در حالی منتشر شد که وجود حجم
عظیمی از الشــه پرندگان در ســاحل این تاالب
صحنه تلخــی را رقم زده بود .بعد از گذشــت دو
هفته و پس از آزمایشهای ســازمان دامپزشکی
کشور ،دلیل مرگ  15هزار پرنده مهاجر مشخص
شد «،وارد نشــدن آب باالدست به تاالب میانکاله
علت تلف شــدن پرندگان دانســت ه شد».آخرین
گزارش رســمی سازمان دامپزشکی که مسئولیت
بررســی بیماریهای حیات وحش را دارد اذعان
داشت« :سم بوتولیسم ،سبب تلف شدن پرندگان
شده است .بوتولیسم سمی بسیار خطرناک است
که هر نانوگرم آن میتواند پنج نفر را به کشــتن
دهد .به عبارتی هر دو کیلوگرم از آن میتواند تمام
انسانهای روی زمین را نابود کند .وارد نشدن آب
به تاالب میانکاله ســبب ایجاد شرایط بیهوازی و
تولید این ســم شده است؛ چراکه سدها و پمپاژها
جلوی ورود آب به تاالب را میگیرند».
>اسفند؛ اپیدمی بیماری مخوف کرونا

در حالیکه حدود یکماه از شــیوع این ویروس در
کشــور چین و کشــورهای اطراف گذشــته بود،
ســرانجام در یک اسفند ماه اولین مورد از ابتال به
ویروس کرونا در شهر قم مشاهده شد.
بنا بــه گفته مســئولین در روز  29بهمن دو نفر
از هموطنــان قمی با عالیمی شــبیه به کرونا در
بیمارســتانهای این شــهر فوت کرده بودند که
پساز تحقیق مشخص شد ویروس کرونا وارد ایران
شده است .تاکنون نیز بنا به گفته وزارت بهداشت
 ۱۶۱۹۶نفر در ایران به ویروس کرونا مبتال شدهاند
که  988نفر از هموطنانمان نیز در اثر این بیماری
جان خود را از دست دادهاند و  ۴۹۹۶نفر نیز بهبود
یافتهاند.
>کوچک شدن سفرههای مردم

تشدید تحریمها از اواخر ســال  97آغاز شد و تا
کنون نیز ادامه دارد ،همین موضوع سبب شده تا
فشار اقتصادی بیشــتر از هر زمان بر جامعه وارد
شــود .سفره کارگران و اقشــار کم در آمد هر روز
کوچک و کوچکتر شــده و حاال تعداد افراد زیر
خط فقر بیشتر شده تا جایی که چندتن به دالیل
مشکالت اقتصادی اقدام به خود سوزی رو به روی
شهرداری کردند .از طرف دیگر تحریمهای دارویی
نیز تاکنون جان خیلی از بیماران به ویژه بیماران
پروانهای را گرفته است.
>همچنان امید پا بر جاست

با همه این تفاســیر همچنان زندگی زیباییهای
خودش را دارد و ما همچنان امیدوار سال سخت98
را پشت سر گذاشتهایم تا ســال جدید را به امید
بهترینهــا آغاز کنیم .به امیــد روزی که کرونا را
شکست داده باشیم و بالیای طبیعی و غیر طبیعی
جان هموطنانمان را به خطر نیاندازد.

خبر
حریرچی:

تراکمکروناعمدتا
درمناطقفقیرنشیناست

نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح
بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا با بیان اینکه
در برخی از شهرهای کشور ،تراکم موارد ابتال به
کرونا در مناطقی است که عمدتا افراد فقیر و
پایینتر از متوسط در آنجا ساکن هستند ،گفت:
بر همین اساس عالوه بر بستههای کمکی که
دولت برای این اقشــار در نظر گرفته اســت،
خیرین هم میتوانند در این حوزه ورود کنند.
دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با ایســنا افزود:
این موضوع نشــان میدهد کــه اقدامات باید
بر این نوع محالتی که تراکم بیشــتری دارند،
متمرکز شود که اقداماتی در حال انجام است.
از طرفی باید توجه کرد که این افراد و سطوح
اجتماعی معموال در خانه هم امکان ایزوالسیون
و جداســازی ندارند و ممکن اســت خانواده
خودشان را هم به کرونا مبتال کنند.وی ادامه
داد :بر همین اساس مراکز مراقبتهای تنفسی
و نقاهتگاههایی ایجاد شده تا برای کسانیکه الزم
نیست خدمات بیمارستانی دریافت کنند ،اما
باید از سایر اعضای خانواده جدا شوند و امکان
جداسازی در منزل هم برایشان وجود ندارد ،در
این مراکز نگهداری شوند.

ستون سبز

راهاندازیگشتهایویژه
مقابله با زباله گردی در تهران

معاون نظارت شورای شهر تهران از راهاندازی
گشــتهای ویژه نظارت بر نحوه جمع آوری
زباله و برخــورد با زباله گردی در تهران خبر
داد.افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا،
با بیان اینکه از ســازمان پسماند شهرداری
تهران ،گشتهای ویژه نظارت بر رفت و روب
مناطــق ،جمع آوری و انتقال پســماندهای
خانگی ،پزشــکی و ساختمانی پایتخت آغاز
به کار کرد ،گفت۲۵ :خودروی مخصوص این
طرح در قالب تیمهای گشت در معابر پایتخت
مستقر میشوند.وی اظهار کرد :این گشتها
عالوه بر نظارت دقیق بر رفت و روب معابر و
انتقال زبالهها ،از هر نوع زباله گردی در تهران
جلوگیری خواهند کرد.حبیب زاده گفت :از
زمان شیوع کرونا با حکم دادستانی زباله گردی
در تهران ممنوع شــده است که گشتهای
شــهرداری با حضور شــبانه در خیابانها و
محالت در صورت مشاهده زبالهگردان موضوع
را به پلیس اطالع خواهند داد.

۷۰هزار افغان
ایران را ترک کردند

افغانهای مقیم ایران در پیشیوع کرونا در حال
ترک ایران هســتند.به گزارش ایلنا به نقل از
خبرگزاری فرانسه ،یک مقام رسمی افغانستانی
گفت :نزدیک به  ۷۰هزار فرد افغان در  ۲۰روز
گذشته از ایران بازگشتهاند.

گزارش

دانشآموزدرگیر
اختاللپیامرسانها
آموزش وپرورش مشغول شعار

در حالی آموزش و پرورش مدارس را از استفاده
از پیامرسانهای خارجی برای آموزش مجازی
برحذر میدارد و آنها را تشــویق به اســتفاده
از پیامرســانهای داخلــی میکنــد ،که این
پیامرسانها به دالیل مختلف از جمله نداشتن
زیرساخت و امکانات مناسب ،هیچ جذابیتی برای
معلمان ،دانشآموزان و خانوادههای آنها ندارد.به
گزارش ایرنا ،وزارت آموزش و پرورش بهتازگی
و طبق روال ســالهای قبل خود بخشنامهای
خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استانها
ارسال کرده و از آنها خواسته است با توجه به لزوم
استفاده از فضای مجازی مطابق با سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش و اقتضائات شــرایط
کنونی و ضرورت استمرار امر آموزش و پرورش
با بهرهگیری از امکانات مؤثر موجود در فضای
مجازی ،از پیامرســانهای داخلی در مبادالت
الکترونیکی و فرآیند ایجاد شبکههای اجتماعی
دانشآموزی اقدام کنند.براین اســاس ،مدیران
مــدارس تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه۲۵
اسفندماه فرصت داشتند به سامانه سناد مراجعه
کرده و نسبت به انتخاب شبکه اجتماعی داخلی
مناسب مدرســه و تکمیل اطالعات معلمان و
کالسهای درس اقدام کنند .در این نامه حتی
به تأکیدات دولت به حمایت از پیامرسانهای
داخلی هم اشاره شده است؛ موضوعی که انتقاد
بسیاری از معلمان و حتی خانوادهها را برانگیخته
اســت.مخالفان معتقدند در شرایط کنونی که
کشور درگیر بحران ویروس کروناست بهتر بود
آمــوزش و پرورش از این اقدامات که بیشــتر
جنبه شعاری دارد و تنها سبب افزایش استرس
و تنش برای دانش آموزان و معلمان میشــود،
دست برمیداشــت؛ آن هم در شرایطی که در
طول یک هفته گذشته اینترنت با افت سرعت
همراه بود و اختالالت بسیاری در پیامرسانها
ایجاد شده بود .در کنار این موضوع بسیاری از
منتقدانمیگویندامکاناتپیامرسانهایداخلی
بهاندازه امکانات پیامرسانهای خارجی نیست و
از طرفی ،تعداد کمی از دانشآموزان و معلمان از
آنها استفاده میکنند .حتی فیلتر بودن برخی از
این شبکهها هم باعث نشده تا جذابیت آن برای
گروههای مختلف جامعه از بین برود.
یک معلم که این روزها به دلیل تعطیلی مدارس
در یکی از شبکههای اجتماعی غیربومی گروهی
را بــرای دانشآموزانــش ترتیــب داده درباره
پیامرســانهای داخلی میگوید :بســیاری از
معلمها و دانش آموزان اصال در پیامرسانهای
داخلی عضویت ندارند و از آنها استفاده نمیکنند.
از طرفــی امکانات ایــن پیامرســانها برای
فعالیتهای آموزشی کافی نیست در حالی که
در این پیامرســان میتوان فایلهای متنوع در
حجمهای مختلف برای دانشآموزان فرستاد.
محمدرضا نیکنژاد معلم و کارشناس آموزشی
هــم میگوید در حال حاضر ما در زمان بحران
هســتیم .من هم بهعنوان پدر خانــواده برای
زندگی و فرزندانم خطکشیهایی دارم که ممکن
است در مواقع بحران این خطکشیها جابهجا
شوند .اما مشخص نیست دلیل اصرار آموزش
و پرورش در شرایطی که دانشآموزان به دلیل
مســائل مختلف زمان زیادی را از کالسهای
درس دور بودند و حــاال هم که بحث آموزش
مجازی مطرح اســت ،روی یک ســری موارد
شکلی اصرار کند؛ بهطوری که حراست در مورد
آن بخشنامه بزند یا شخص وزیر بهشدت آن را
پیگیری کند.نیکنژاد البته به دو نکته دیگر هم
اشاره میکند .به گفته وی یک طرف این ماجرا
آموزش و پرورش است که بخشنامه دستوری
بیمبنایی را به استانها ارسال میکند .مدیران
هم با توجه به این که کارمند دولتند مجبورند
این دستورات را اجرا کنند ،آنهم در شرایطی
که پیامرسانهای خارجی امکانات بسیار باالیی
دارد و همین حــاال اغلب آموزشهای مجازی
در آن صورت میگیرد .اما نکته دوم این اســت
که این پیامرســانها به دلیــل امکانات خود
محبوبیت زیادی بین خانوادهها و دانشآموزان
دارند .بســیاری از خانوادهها نمیپذیرند که در
پیامرسانهای داخلی عضو شوند و از آن استفاده
کنند ،بنابراین در چنین شرایطی این دانشآموز
است که آسیب میبیند.

