دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

قطع موقتی برق چند درصد در کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد؟

رئیس پلیس پایتخت:مراعات مردم را بین ساعت  21تا  22میکنیم
هوا یک اظهار نظر بدون معنی و مفهوم است ،گفت :من
یک کارشناس محیط زیست گفت :قطع کردن موقتی برق به صورت
به عنوان یک کارش��ناس محیط زیست نمیتوانم این
روزانه تاثیر ناچیزی در کاهش آلودگی هوا خواهد داش��ت.محمدرضا
را بپذیرم که هیچکدام از نیروگاهها از مازوت اس��تفاده
محبوب فر کارشناس محیط زیست در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
نمیکنند.این کارشناس محیط زیست تصریح کرد :با
جوان ،با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر
این اظهار نظرها نمیت��وان آلودگی هوا را کنترل کرد،
قطع موقتی برق برای عدم مصرف مازوت و کاهش آلودگی هوا ،اظهار
بارها س��ازمان محیط زیس��ت اعالم کرده است که از مازوت استفاده
کرد :سازمان محیط زیست قصد دارد مردم ایران به ویژه کالنشهرهای
نمیشود ،اما به تازگی میگویند که نیروگاهها در حال استفاده از مازوت
آلوده را مجبور به قطعی برق کند تا از مازوت اس��تفاده نشود ،اما این
هستند.محبوب فر تشریح کرد :نیروگاهها و صنایعی در کشور ایجاد
اظهار نظر صحت ندارد.او با بیان اینکه قطع برق برای کنترل آلودگی
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اجتماعی

شده است که به دلیل زیرساخت هایشان تنها میتوانند از
گازوئیل و مازوت استفاده کنند.او با اشاره به اینکه قطعی
برقها حداکثر  ۲۰درصد در کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد،
گفت :در کشورمان ایران کم و کاستی در زمینه برق ندارد
و با این خاموشیها نمیتوان آلودگی هوا را کنترل کرد.
گفتنی است بعد از اظهارات نظر رئیس سازمان محیط زیست درباره
قطع موقتی برق ،برق نزدیک به ۱۰منطقه تهران قطع شده ،این قطعی
ی است ادامه  دارد.
برق در شهرهای دیگر کشور نیز چند روز 

مسیر هموار تقلب برای دانشآموزان و دانشجوها
یک کارشناس آموزشی در گفتگو با آفتاب یزد :امسال با دانشجویانی که دانشآموزان سابق ما بودند مواجه شدیم که از همکاران ما با گستاخی تمام
تقاضا میکردند به جای آنها امتحان بدهند .این که کسی از معلم سابق خود چنین درخواستی را داشته باشد بسیار عجیب و به دور از اخالق است

>پایان ترم و دردسرهای امتحانات مجازی

پ��س از آنکه موضوع تقلبهای مجازی در فضای رس��انهای مطرح و
چندین گزارش در خصوص آن نیز منتشر شد ،وزارت علوم نسبت به
آن واکنش نشان داد .وزیر علوم ،با تأکید بر اینکه دانشجویان حتی به
شوخی هم درگیر تقلب نشوند و تقلب امتحانی را بیان نکنند ،گفت:
« تقلب در امتحانات پایان ترم جزئی از تقلب علمی محسوب میشود و
با متخلفان برخورد خواهیم کرد » .و البته به صراحت اعالم کرد با پلیس
فتا و مجموعههای مرتبط هماهنگی شده و در قالب قانون مبارزه با تقلب
با خاطیان برخورد خواهد شد.به گزارش مهر ،غالمی این را هم گفته بود
که این سیستمها شناسایی و معرفی شدهاند و ما امیدواریم یک شوخی
بوده باش��د و گر نه گردانندگان این شبکهها به دردسر خواهند افتاد.
افرادی که در فضای مجازی آگهی بدهند که همیار امتحان هستند ،به
پلیس فتا معرفی میشوند.در همین راستا پلیس فتا نسبت به افرادی
که به جای فرد دیگر در امتحانات مجازی شرکت میکنند ،هشدار داد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا
اعالم کرد که این موضوع یک تخلف آموزش��ی است و برابر آئین نامه
دانشگاه و مقررات وزارت علوم با متخلفان برخورد خواهد شد .رجبی
همچنین درباره افرادی که اقدام به درج آگهی ش��رکت در آزمون به
جای فردی دیگر کنند نیز گفته بود که چنین اقدامی تخلف آش��کار
است و قطعاً پلیس با آن برخورد خواهد کرد.هرچند دانشگاهها با تاکید
وزارت علوم راهکارهای متعددی را برای حفظ امنیت امتحانات مجازی
به کار گرفتند اما باز هم فضا تا حدودی برای تقلب بسته نشد .از طرفی
دیگر این راهکارها با اعتراض برخی دانشجویان رو به رو شد .راهکارها
به این صورت بود که امکان برگشت به سواالت قبلی در آزمون مجازی
برای دانشجو وجود نداشت ،زمان آزمون محدود بود ،در سواالت چند
گزینهای ،چینش گزینهها برای دانشجویان تغییر میکرد و نمونههای
دیگر .در این بین موضوعی که بیش از همه دانشجویان را کالفه کرده
بود ،قطعی اینترنت در حین امتحان بود و یا اینکه صفحه مورد نظر به
یکباره رفرش میشد و دانشجو را از صفحه امتحان خارج میکرد و در
نهایت مردودی دانشجو را رقم میزد.
>نظر چند تن از دانشجویان

یک دانش��جوی حق��وق در این باره به ما گفت « :واقعیت این اس��ت
که بس��یاری از اساتید بنا را بر تقلب گذاش��تهاند به صورتی که وقت
 بسیار کمی را برای امتحانات در نظر میگیرند و از سوی دیگر در زمان
نمره دهی سختگیریهای شدیدی را اعمال میکنند .با توجه به وقت
بسیار کم امتحانات و تحلیلی بودن آنها من تقلب چشمگیری نداشتم
جز در مواقعی که اس��تاد سوالی را بس��یار سخت طراحی کرده بود و
مجبور میشدم به برخی از کتابها و جزواتم مراجعه کنم» .
دانش��جوی مهندس��ی صنایع در این باره به ما گفت « :من امس��ال
بعد از سالها توانستم در شغلی مشغول شوم بنا بر این نمیتوانستم در
کالسها حضور پیدا کنم .از سوی دیگر با توجه به حجم باالی برخی از
دورسی امکان مطالعه در شب امتحان برای من وجود نداشت .در همین

=علی بهشتی نیا :متاسفانه در چند دهه
گذش��ته خوب در پرورش دانش��جویان
عمل نکردهایم که دانشحویان امروز ما
به خودشان به راحتی اجازه تقلب کردن
را میدهند مانند ش��هروندانی که بدون
وجود پلیس قوانین را رعایت نمیکنند.
ما باید میتوانس��تیم دانشآموز و دانشجویی را پرورش
دهیم که بدون حضور ناظر امتحان را بدون تقلب پاس��خ
دهد
=س��عید معدنی :کمتر دانش��جویانی
هستند که در ش��رایط مهیا برای تقلب،
تقلب نکنند .این افراد یا میگویند تقلب
کرده و بعدا جب��ران میکنیم یا عدهای
تنها برای کسب نمره تقلب میکنند و به
دنبال جبران نیستند .در آینده ما با نسلی مواجه خواهیم شد
که بسیار متفاوت با سایر نسلها خواهد بود
راستا با چند تن از دوستانم صحبت کردم و از آنها خواستم در ازای
پول به جای من امتحان بدهند و استقبال خوبی هم از این پیشنهاد
من ش��د .درست اس��ت که این نمرات حق من نیستند اما من بعد از
مدتی خودم میتوانم با مطالعه این دروس را یاد بگیرم و جبران کنم» .
دانش��جوی زبان و ادبیات فارس��ی به ما گفت « :من هیچگاه به کسی
پ��ول ندادهام تا به جای من امتحان بدهد زیرا این کار واقعا جس��ارت
باالی��ی میخواهد و به نظرم حد باالیی از بیاخالقی علمی را نش��ان
میدهد .اما واقعیت این است که من برای بخشی از امتحانات خود در
گروههای دوستانهای در فضای مجازی عضو شدم و در آنجا هم تقلب
دریافت کردم و هم به دیگران تقلب رساندم .حاال که سخت گیریها
و بیاعتمادی اساتید به اوج خود رسیده است چارهای جز تقلب وجود
ندارد زیرا من برای امتحاناتم مطالعه داشتم اما در برخی از امتحانات
بنا بر سخت گیریهای موجود و محدودیت وقت نمیتوانستم پاسخ
مورد نظر اس��تاد را ارائه دهم» .دانش��جوی جامعه شناسی نیز در این
خصوص به ما گفت « :در حقیقت این ترم امتحانات ما بسیار محدود
برگزار میشوند .بسیاری از اساتید ما در طول ترم پروژهها و تحقیقاتی
را تعریف کردند که باید در طول ترم انجام و ارائه میشدند برای همین
نمره بسیار کمی برای امتحانات پایان ترم ما در نظر گرفته شده است
و تقلبی نمیتوانیم مرتکب شویم که تاثیر زیادی داشته باشد از طرفی
سواالت پایان ترم هم کامال تحلیلی هستند» .
>در پرورش به بیراهه رفتیم

در ادامه علی بهشتینیا کارشناس آموزش و معلم به آفتاب یزد گفت:
« عالوه بر دانش��جویان این روزها ما در میان دانشآموزان هم ش��اهد
ای��ن موضوع هس��تیم .به جرئت میتوانم بگویم ح��دود  70درصد از
دانشآموزان امتحان انش��اء خود را از اینترنت تقلب کرده و فرس��تاده
بودند .این یک واقعیتی است که باید وجودش را بپذیریم .از سمت دیگر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

فضای مجازی بعد از کرونا،تاثیرات منفی روی سالمت روان خواهد داشت

رئیس انجمن م��ددکاران اجتماعی ایران به موضوع فضای مجازی
اش��اره کرد و گفت :فضای مجازی بعد از کرونا ،بدون شک تاثیرات
مخ��رب و منف��ی را بر روی س�لامت روان خواهد داش��ت .ما هیچ
چش��ماندازی ب��رای فضای مج��ازی و مدیریت این فض��ا در حوزه
آس��یبهای اجتماعی نداریم .به طور قطع یکی از محورهای جدی
برنام��ه هفتم باید موضوع فضای مجازی باش��د.به گزارش ایس��نا،
س��ید حسن موس��وی چلک بیان کرد :ما در حوزه سیاستگذاری
در حوزه آس��یبهای اجتماعی چند چالش ج��دی داریم.وی افزود:
فقدان هماهنگی بین بخش��ی در عرصه سیاستگذاری و جزیرهای
عمل کردن کش��ور در این حوزه از چالش��های سیاس��تگذاری در
حوزه آس��یبهای اجتماعی اس��ت .تا به امروز به ج��ز در حوزه مواد
مخدر که سیاس��ت کل��ی داریم ،در حوزه امور اجتماعی سیاس��ت
مش��خصی را نداریم.از سوی دیگر پاس��خگو نبودن سازمانهایی که
طبق قوانین و اس��ناد مرتبط دارای مس��ئولیت هس��تند ،از دیگر
چالشهای سیاستگذاری در حوزه آسیبهای اجتماعی است .نمیتوان

هیچ وزیری را به دلیل آس��یبهای اجتماعی استیضاح کرد .موسوی
چلک عدم اجرای سیاستها و قوانین موجود را از دیگر چالشها در
این حوزه عنوان کرد و افزود :واقعیت این اس��ت که ما در بس��یاری
از مواقع در سیاس��تگذاری هایمان بیش از آنکه نگاه ملی داش��ته
باش��یم نگاه محل��ی داریم .این در حالیس��ت ک��ه موضوعات ملی
اس��ت و اختی��ارات و قدرت ما در تصمی��م گیریها باید برای همه
مردم باش��د.رئیس انجمن مددکاران اجتماع��ی ایران با بیان اینکه
در بس��یاری از سیاس��تگذاریهایی که نوشته شده گزارش نظارتی
وجود ندارد ،اظهار کرد :بخشی از سیاستها و قوانینی که نوشته شد
سنجش پذیر نیستند؛ زمانی که قانونی سنجش پذیر نباشد چگونه
میتوان اثربخش��ی آن را سنجید؟ در بس��یاری از مواقع نیز قانونی
نوشته نمیشود که بتوان تقسیم کار و هدفگذاری کرد.
وی با بیان اینکه س��نجش پذیر کردن و کمی پذیر کردن برنامهها
در قوانین ،موضوعی اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد تا قوانین
هم شفاف باشند ،افزود :اگر قوانین کلی و دارای ابهام باشد طبیعتا

بازنگری پروتکل بازگشایی مدارس و مهدکودکها

معاون فنی مرکز س�لامت محی��ط و کار وزارت
بهداشت با اشاره به بازنگری پروتکلهای بازگشایی
مدارس و مهدکودکها ،در عین حال از لزوم انجام
تستهایدورهایکروناتوسطمربیانمهدکودکها
خبر داد.مهندس محسن فرهادی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره بازگشایی مدارس و مهدکودکها در
مناطق زرد و آبی ،گفت :در خصوص مهدکودکها
نیازبهبازنگریپروتکلهاداریمزیراخدمتگیرندگان
این واحد صنفی ،کودکان هستند و در این مورد هم
تا ابتدای هفته آینده نسبت به تهویه و وسعت مراکز
اعالم میکنیم که مجاز ب��ه پذیرش چه تعدادی
هستند .در مهدکودکها نیز مربیان مهد موظف به
دادن تست دورهای کرونا با رپید تستها هستند.در
مورد مدارس با مصوبات ستاد ملی کرونا قرار نیست

بازگشایی کامل صورت گیرد؛ تنها پایههای اول و
دوم به نسبت جمعیت کالس  ۵تا  ۱۰نفر مجاز به
حضور در کالس هستند .در شهرهای آبی پایههای
دیگر هم در مدارس خلوت مجاز به فعالیت هستند
که برنامهریزی آن با وزارت آموزش و پرورش است
اما طبیعتا شرایط در مورد مدارس سختگیرانهتر
ش��ده اس��ت.فرهادی درب��اره نح��وه برگ��زاری
جشنوارههای تئاتر ،موسیقی و سینمایی دهه فجر،
گفت :نظرات همکاران وزارت ارشاد را گرفته و در
تصمیمگیریها اعمال کردیم .در شهرهای زرد و
آبی امکان برگزاری حضوری جشنوارهها با رعایت
پروتکلها و اعالم ظرفیت مجاز پذیرش سالنهای
تئاتر و سینما از سوی ما وجود دارد البته کماکان
تجمع و صفهای طوالنی ممنوع است.

کاهش محدودیتها در مناطق نارنجی و قرمز اتفاق نمیافتد

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش محدودیته ا فقط در مناطق زرد و آبی کرونا
اجرا میشود که میزان بستری کمتری دارند ،تاکید کرد :قرار نیست در مناطق نارنجی یا قرمز
اجرایی شود.الری گفت :همچنین پروتکلهای سخت گیرانهای برای مشاغل پرخطر در نظر
گرفته میشود .به طور مثال انجام تستهای تشخیص سریع برای کارکنان تاالرها و کنترل
کد ملی افراد از نظر انجام تست کرونا و مثبت بودن یا نبودن تست آنها انجام میشود.
همچنین محدودیتهای ظرفیتی برای مشاغل پرخطر نیز در نظر گرفته میشود/ .ایسنا

کرونا خبر

آموزش مجازی موجب شده است

آفتاب یزد _ یگانه شوقالشعرا :این روزها آموزش مجازی با چالش
جدیدی رو به رو شده است چالشی به نام «چند میگیری به جای من
امتحان بدهی؟» .این مس��ئله به حدی جدی است که در سایتهای
اینترنتی و فضاهای مجازی آگهیهایی درباره این موضوع دیده میشود.
به نظر میرس��د هدف دانشگاه و تحصیل بسیار کمرنگ شده است و
آنقدر مدرک گرایی در جامعه ما پر رنگ است که دانشجویان حاضرند
دست به چنین کارهایی بزنند .در آینده با فاجعه چشمگیری در عرصه
علم مواجه خواهیم بود زیرا آموزش مجازی باعث ش��ده است عدهای
ب��دون آموخت��ن دروس مورد نیاز خود با اس��تفاده از تقلب نمرههای
خوبی را کسب کنند .در این خصوص به سراغ چند دانشجو رفتیم و از
کارشناسان عوامل و پیامدهای این پدیده را مورد پرسش قرار دادیم.
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امسال با دانشجویانی که دانشآموزان سابق ما بودند مواجه شدیم که
از همکاران ما با گستاخی تمام تقاضا میکردند به جای آنها امتحان
بدهند .این که کس��ی از معلم سابق خود چنین درخواستی را داشته
باشد بسیار عجیب و به دور از اخالق است .بسیار جای نگرانی دارد و من
هنوز راهکار عملی برای مقابله با تقلب در امتحانات مجازی پیدا نکردهام.
تنها کاری که من انجام دادم این بود که به دانشآموزان نادرست بودن
این کار را توضیح دادم و گفتم که نظرات شما در امتحانات برای من
اهمیت دارد و بسیار محترم است .بچهها باید یاد بگیرند که این تقلبها
به صورت اخالقی نادرس��ت است و این میزان از اهمیت به نمره مهم
نیس��ت » .وی در ادامه افزود « :باید سواالت تحلیلی و مفهومی باشد
ضمن اینکه بچهها میتوانند تحلیل را هم از دیگران دریافت کنند .در
حوزه دانشجویی مش��کالت تقلب عمیقتر است زیرا آنها دسترسی
گستردهای به اینترنت و دوستانشان دارند .اما نتیجه مهمی که میتوان
از این میزان گسترده شدن تقلب گرفت این است که متاسفانه در چند
دهه گذشته خوب در پرورش دانشجویان عمل نکردهایم که دانشحویان
امروز ما به خودش��ان به راحتی اج��ازه تقلب کردن را میدهند مانند
ش��هروندانی که بدون وجود پلیس قوانین را رعایت نمیکنند .ما باید
میتوانستیم دانشآموز و دانشجویی را پرورش دهیم که بدون حضور
ناظر امتحان را بدون تقلب پاسخ دهد .ما در این چند ساله در پرورش
به بیراهه رفتیم .ضمن اینکه موضوع تقلب به صورت گسترده نه تنها در
علم که در حوزههای دیگر هم در جامعه ما وجود دارد .تقلب به یک امر
عادی و طبیعی تبدیل شده است .باید در پرورش بچهها بیشتر از اینها
وقت میگذاشتیم و از این به بعد بهتر است افراد را به گونهای پرورش
دهیم که به صورت اخالقی تقلب نکنند .یک سری از معلمان که ارتباط
خوبی با دانشآموزان و دانشجویان دارند به لحاظ اخالقی میتوانند به
آنها کمک کنند و به آنها القا کنند که نظریات آنها مهم است» .
بهش��تینیا در انتها خاطرنش��ان کرد « :تقلب نکردن در بچهها نه در
مدارس و نه در دانش��گاهها نهادینه نمیش��ود و همیشه به یک ناظر
بیرونی برای کنترل آن احتیاج است .همچنین کمیت گرایی بسیار مهم
است اگر به موضوعات آموزش به صورت کیفی نگاه میشد این اتفاقات
به وجود نمیآمد زیرا افراد فقط برای رسیدن به نمره باال تالش میکنند
و در این مسیر مسائل کیفی و اخالقی دیگر نادیده گرفته میشود» .
>توصیههایاخالقیکارسازنیست

در آخر سعید معدنی استاد دانش��گاه در این باره به آفتاب یزد گفت:
« تقلب یک امر طبیعی در همه جای دنیا است .بعضی از روانشناسان
معتقد هستند بسیاری از انسانها در طول دوران تحصیل خود حداقل
یکبار تقلب کردهاند .یعنی هرکسی فرصت داشته باشد تقلب را انجام
میدهد .این ش��رایط کرونایی شرایط استثنائی شده است که امتحان
ب��دون هی��چ نظارتی برگزار میش��ود .متقلبها به دو گروه تقس��یم
میشوند ،برای درسهای خواندنی و مفهومی مانند علوم انسانی افراد
با اس��تفاده از کتاب و جزوه تقلب میکنند یا با دوستان خود امتحان
میدهند و برای درسهای تخصصیتر مانند شیمی و فیزیک و ریاضی
افراد از شخص دیگری کمک میگیرند که به جای آنها امتحان دهد.
در همه جای دنیا زمانی که نظارت نباشد تقلب شکل میگیرد و این
تنها مختص جامعه ما نیست .مشکل این است که ما برای این موقعیت
آماده نبودیم و برای همین هیچ راهکاری برای جلوگیری از تقلب نداریم
تنها توصیههای اخالقی وجود دارد که متاسفانه کارساز نیست .کمتر
دانشجویانی هستند که در شرایط مهیا برای تقلب ،تقلب نکنند .این
افراد یا میگویند تقلب کرده و بعدا جبران میکنیم یا عدهای تنها برای
کس��ب نمره تقلب میکنند و به دنبال جبران نیستند .در آینده ما با
نسلی مواجه خواهیم شد که بسیار متفاوت با سایر نسلها خواهد بود.
یعنی اگر این دوره کرونا تداوم پیدا کند و تبدیل به یک نسل شود ما با
یک مشکل نسلی مواجه خواهیم شد .زیرا دانشجویان در طول ترم هم
به درسهای خود توجهی نداشتند» .
با ش��فافیت و پاس��خگو بودن مغایر است.براساس گزارشهای مرکز
پژوهش��های مجلس ،در سال گذش��ته برای بهزیستی کمتر از ۵۰
درصد اعتبارات در حوزه آس��یبهای اجتماعی تخصیص پیدا کرد.
در س��ال  ،۹۶بودجه آس��یبهای اجتماعی تاحدودی افزایش یافت
اما نس��بت به چاه عمیقی که در حوزه آسیبها وجود داشت بودجه
تاثیری نداش��ت.قوانینی که در برنامه هفتم در حوزه آس��یبهای
اجتماعی نوش��ته میشود باید سنجش پذیر و شفاف باشد ،تقسیم
کار و هدفگذاری مش��خص داشته باشد و همچنین از کلی گویی
پرهی��ز کند .ضمن آنکه رویکرد قانونگذاری و سیاس��تگذاری باید
رویکرد س�لامت نگر و سالمت محور باش��د یعنی بیش از آنکه به
دنب��ال جم��عآوری معتادان متجاهر باش��یم ،بر روی پیش��گیری
س��رمایهگذاری کنیم .ارتقا س�لامت روانی اجتماعی نیز باید محور
کار ما باش��د.فضای مجازی بعد از کرونا ،بدون شک تاثیرات مخرب
و منفی را بر روی سالمت روان خواهد داشت .ما هیچ چشماندازی
ب��رای فضای مج��ازی و مدیریت ای��ن فضا در حوزه آس��یبهای
اجتماعی نداریم .شورای عالی فضای مجازی در خواب عمیق است.
به طور قطع یکی از محورهای جدی برنامه هفتم باید موضوع فضای
مجازی باشد.

برخوردپلیسباهرنوعسودجوییدرموردواکسنکرونا

س��خنگوی ناج��ا از برخ��ورد با س��ودجویان
در زمین��ه واکس��ن کرون��ا خبر داد.س��ردار
مهدی حاجیان در گفتوگو با ایس��نا ،درباره
تمهیدات پلی��س در مورد سوءاس��تفادههای
احتمالی پیرامون واکسن کرونا گفت :در بحث
واکسن مردم باید بدانند که پلیس با جدیت و
حساسیت موضوع سالمت مردم را دنبال کرده
و در ای��ن فضا با هماهنگ��ی نهادهای مربوطه
نظیر وزارت بهداش��ت و ...با هرنوع سودجویی
و اخاللگ��ری برخ��ورد خواه��د کرد.به عنوان
مثال در فضای مجازی تورهای جعلی را اعالم
کردند که در آن گفته ش��ده ب��ود میتوان با
س��فر به ترکیه یا کشوری دیگر واکسن کرونا
دریاف��ت کرد .همه اینها رصد ش��د و جعلی

اس��ت و اتفاقا با عامالن آن هم برخورد ش��د
و هم تعدادی هم دس��تگیر شده و سایتشان
هم بسته ش��د.ما به شکل روزانه و دائمی این
فض��ا و مطالب مربوط ب��ه آن را رصد کرده و
ب��ا م��وارد تخل��ف و س��ودجویی برخ��ورد
خواهی��م ک��رد .در بح��ث قاچ��اق دارو ه��م
طرحهای زیادی انجام ش��ده و پلیس مقابله با
این موضوعات را با توجه به اینکه به س�لامت
مردم مرتبط است مورد توجه ویژه خود دارد.
حاجی��ان با بی��ان اینکه رص��د و مانیتورینگ
داروخانهه��ا ب��ا همراهی وزارت بهداش��ت در
دس��تورکار ما قرار دارد ،گفت :بحث واکس��ن
نی��ز جزو برنامههای اصلی ماس��ت و برای آن
برنامهریزی الزم را انجام دادهایم.
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جهان

=تع�داد مبتالیان ۹2 :میلیون و  9هزار و
 660نفر
=تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۹70هزار
و  95نفر
=تعداد بهبود یافتگان ۶۵ :میلیون و 822
هزار و  ۷34نفر
ایران

=تعداد مبتالیان :یک میلیون و  305هزار
و  339نفر
=تعداد فوتی ها 56 :هزار و  457نفر
=تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و  317نفر
=تعداد فوتیهای دیروز 97 :نفر
آمریکا

=تعداد مبتالیان ۲۳ :میلیون و  368هزار
و  225نفر
=تعداد فوتی ها ۳۸9 :هزار و  599نفر

آموزش و پرورش

بازماندگی از تحصیل
 ۸۹هزار دانشآموز
اول ابتدایی در سال جاری

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
از بازماندگ��ی از تحصیل  ۸۹ه��زار دانشآموز
اول ابتدایی در س��ال جاری خب��ر داد.رضوان
حکی��مزاده» مع��اون آموزش ابتدای��ی وزارت
آم��وزش و پرورش در گفتوگ��و با ایلنا درباره
آمار بازماندگان از تحصیل در پایه اول ابتدایی
گفت :هر س��ال آمار بازمان��دگان از تحصیل را
اس��تخراج میکنیم و امس��ال هم با آمارهایی
که از سازمان ثبت احوال گرفتیم ،بازماندگان
پایه اولیها را با اطالعات اسم آنها به استانها
ارس��ال کردیم .آم��ار بازمان��دگان از تحصیل
در پای��ه اول حدود  ۸۹هزار نفر اس��ت که به
تفکیک اس��تانها شناس��ایی و احصا ش��دند،
آمار بازماندگان از تحصیل س��ایر پایهها را هم
در حال پیگیری هس��تیم .حکی��مزاده درباره
خانوادههایی که دو یا سه فرزند دارند که از یک
گوشی استفاده میکنند و امکان دارد امتحانات
آنها باهم همزمان باش��د و آنها را با مشکل
مواجه کند ،گفت :مسئولیت موضوع امتحانات
و نحوه برگزاری آن با مرکز سنجش و ارزیابی
وزارت آم��وزش و پ��رورش اس��ت ،اما نکتهای
ک��ه قابل توجه بوده ،این اس��ت که ما همواره
ب��ه مدارس و مدیران مدارس تاکید کردیم که
برنامهریزی دقیقی در این زمینه داشته باشند.
برنامهریزیهای مدارس باید به گونهای باش��د
که شرایط دانشآموزان را در نظر بگیرند؛ یکی
از این م��وارد توجه به ش��رایط دانشآموزانی
است که همزمان با خواهر یا برادر خود در یک
خانواده مشغول به تحصیل هستند که باید در
برنامهریزیها توس��ط مدیران مدارس و معلم،
این نکات مهم لحاظ شود و این هماهنگیها در
سطح مدرسه و کالس اتفاق بیفتد .وی با اشاره
به خطر ترک تحصیل در مناطق کم برخوردار
گفت :در خص��وص دانشآموزان��ی که عمدتا
در مناط��ق کمبرخوردار هس��تند ،خطر ترک
تحصیل و افت تحصیل��ی خیلی نگرانکننده
ب��ود .همچنی��ن در مناط��ق زرد و آبی برای
دانشآم��وزان پای��ه اول و دوم ابتدایی با توجه
به ش��رایط و ویژگیهایی که دارند امکان این
که بتوانند مهارتهای پایه به خصوص حروف
الفبا را از طریق فضای مجازی و بدون ارتباط با
معلم یاد بگیرند ،تقریبا غیرممکن است

خبر

 ١٠٣٣مسمومیت با  COدر
تهران از ابتدای مهر تاکنون

معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران از
رتبه یک منطق��ه پردیس در گازگرفتگیهای
چهار ماه گذش��ته خبر داد.سید رضا معتمدی
در گفتگ��و با ایس��نا ،در این ب��اره اظهار کرد:
 از ابت��دای مه��ر م��اه ت��ا روز ج��اری حدود
 ١٠٣٣مورد گازگرفتگی با مونوکس��ید کربن
در سطح تهران بزرگ به مرکز اورژانس تهران
گزارش ش��ده اس��ت.بخشهای مرکز اورژانس
تهران به شش ناحیه تقسیمبندی شده است،
در ناحی��ه ش��مال  ٢٠٣م��ورد گازگرفتگی با
مونوکسید کربن ،در ناحیه جنوب  ٢٠٣مورد،
در ناحی��ه ش��رق  ٢٢٩م��ورد ،در ناحیه غرب
 ١۶۴م��ورد ،در ناحیه مرک��ز  ١۵۶مورد و در
ناحیه اسالمش��هر  ٧۴مورد گزارش شده است.
همچنین طی مدتی که اشاره کردیم  ۴عملیات
اورژان��س هوایی نیز انجام ش��ده است.ش��هر
پردیس استان تهران با  ٣۴مورد گازگرفتگی با
گاز مونوکسید کربن بیشترین آمار گازگرفتگی
استان تهران را داشته است .پس از آن نیز منطقه
چهار شهرداری تهران با  ١۵مورد در مرتبه دوم
قرار دارد.

گزارش کوتاه

سایتهایهمسریابی
یا بنگاههای درآمدزایی؟

مهر ماه سال جاری بود که معاونت ساماندهی
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان نامهای
را ب��رای رس��یدگی ب��ه فعالیت س��ایتها و
کانالهای همس��ریابی به دادستانی و پلیس
فتا ارس��ال ک��رد؛ نام��های که ط��ی آن این
معاونت خواس��تار ورود دادس��تانی به عنوان
مدعی العموم به موضوع شد این در حالیست که
علی رغم گذشت چندین ماه ،همچنان شاهد
فعالیت کالهبرداران تحت عنوان سایتهای
همسریابی هس��تیم.محمد مهدی تندگویان
معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان در این باره به ایس��نا گفت :از حدود
سه ماه پیش تا کنون که نامهای را به دادستان
کل کش��ور و پلیس فتا درباره مسدود کردن
س��ایتها و کانالهای همس��ر یابی ارس��ال
کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم ،متاسفانه
به نتیجه خاصی نرسیدیم.
تندگویان تصریح کرد :مشکل اینجاست زمانی
که پروندههای چنین سایتها و کانالهایی به
سمت قضائی و کیفری شدن میرود ،نهادهای
نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا زمانی که
شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد
چنین پروندههایی را در دستور کار رسیدگی
خ��ود قرار نمیدهند و در نتیجه اگر ش��اکی
خصوصی نیز به تعداد انگشت شماری وجود
داش��ته باش��د عمال مبارزه با تمام س��ایتها
و کاناله��ا انجام نمیش��ود ،به همین جهت
معاونت جوانان از دادس��تانی درخواست کرد
ب��ه عنوان مدعی العموم ب��ه این موضوعات و
پروندهها ورود کند.
>دادستانیبهعنوانمدعیالعمومورودکند

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش
و جوان��ان افزود :با پاس��خی که دادس��تانی
ب��ه این معاونت داد عمال بحث جرم انگاری و
شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار
شد در حالی که این موارد در حوزه اختیارات و
توانایی ما نیست و از سوی دیگر در هر ساعت
و هر لحظه ممکن است کانالها و سایتهای
جدیدی ش��کل گیرد ک��ه معاون��ت جوانان
ب��ر خالف نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا
امکانات رصد اینها را ندارد .اگر دادستانی به
عنوان مدعیالعموم در راستای این موضوعات
اجتماعی و بزرگ ورود کند ،دس��تور برخورد
با تمام اف��راد متخلف را به پلیس فتا بدهد و
مدیریت شود ،میتوان گفت آن موقع با توجه
به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی میتوان
به سرانجامی در این موضوعات رسید.به طور
کلی ما در بس��تر فضای مجازی و موضوعات
قضائی و حقوقی پیرام��ون آن ،نیازمند ورود
مدعی العموم و دس��تور برخورد او هس��تیم.
در حوزه فضای مجازی این ضعف وجود دارد
که با تش��کیل پرونده چند شاکی خصوصی
نمیتوان آسیب اجتماعی بزرگی را در فضای
مجازی برطرف کرد.
>نیازمنددستورالعملیمشخصبرایمقابله
با کالهبرداریهای مجازی هستیم

تندگویان همچنین گفت :از این رو در بحث
فضای مجازی و در حوزه آسیبهای اجتماعی
که ب��ه دزدیهای مالی و اطالعاتی از مردم و
کالهبرداری ختم میشود ،مدعی العموم باید
وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به
پلیس فتا ابالغ کند تا حتی بدون حضور شاکی
خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد
کند.وی معتقد اس��ت ک��ه در فضای مجازی
با شکات خصوصی حریف کالهبرداریهایی
نظیر ش��رط بندی ،قم��ار ،خرید و فروش وام
ازدواج و کانالهای صیغه یابی نخواهیم ش��د.
بانک مرکزی دسترسی به تراکنشهای مالی
را دارد چراکه این تراکنشها در کشور انجام
میشوند اما در ابتدا نیازمند یک دستورالعمل
و مجوز ویژه از س��وی دستگاه قضا است تا با
حفظ حقوق شهروندی بتواند این تراکنشها
را رصد کند.
>سایتهایهمسریابییابنگا هدرآمدزایی؟

وی همچنین گفت :ای��ن معاونت با توجه به
گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده
اس��ت ،انجام چنین فعالیتهای��ی را با هدف
ازدواج نمیپذیرد و با آن مخالف است چراکه
مطاب��ق با آمار نه تنها چنین همس��ر گزینی
منجر به ایجاد خانواده پایدار نمیش��ود بلکه
به ش��کلگیری روابط متفرقه ،غیر مش��روع
میانجام��د .از س��وی دیگر این س��ایتها به
بنگاهه��ای درآمدزای��ی ب��رای واس��طههایی
تبدی��ل ش��دهاند که بدون داش��تن مجوز در
حال فعالیتاند و آس��یبی را در اجتماع ایجاد
کردهاند .توجه به اینکه زیر س��اختهای الزم
ب��رای رصد آنالی��ن و به روز فض��ای مجازی
و دس��تورالعمل مش��خصی ب��رای برخورد با
متخلفین وجود ندارد ،این معاونت با فعالیت
چنین س��ایتهایی مخالفاس��ت مگر روزی
برس��د که اش��راف و نظارت کافی به این فضا
حاصل ش��ود تا بتوان درباره اعطای مجوز به
چنین سایتهایی صحبت کرد .از سوی دیگر
بس��یاری از نرم افزارهایی که به عنوان بستر
تش��کیل این روابط هستند ،ایرانی نیستند و
دسترسی به آن میسر نیست.

