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 تهران ۴۰۰ هزار خانه 
بدون سکنه دارد

ی  ا ر شــو عضــو 
شــهر تهران با اشاره به 
تراکم فروشی های خارج 
از ضابطه گفت: این امر 
ســبب ایجاد ۴۰۰ هزار 

خانه بدون سکنه در تهران شــده است. به گزارش 
فارس، مجید فراهانی، بیان کرد: تهران ۴۰۰ هزار 
خانه خالی و بدون ســکنه دارد و بــه دلیل اینکه 
تراکم فروشــی مقرون به صرفه بوده این اتفاق رخ 
داد. او بیان داشت: امروزه از حدود ۱۰۰ هزار هکتار 
باغ در سطح شهر تهران بیش از ۲۵۰۰هکتار آن از 
بین رفته و تنها ۲۴۰۰ هکتار باقی مانده است و حاال 
این سؤال مطرح است که چرا طی ۱۰ سال فقط در 

منطقه یک بیش از ۵۶ هکتار باغ نابودشده است.
    

ساعت کار اتوبوس و مترو در تهران 
از شنبه به روال عادی بازمی گردد

قائم مقــام معــاون 
حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهــران، از 
افزایــش ســاعت کار 
خطــوط اتوبوس رانی و 

مترو شــهر تهران از روز شــنبه اول آذر خبر داد. 
به گزارش مهــر، شــهریار افنــدی زاده، درباره 
جزئیات فعالیت ناوگان حمل ونقل تهران با اعمال 
محدودیت هــای جدید گفت: با توجــه به اعمال 
محدودیت هایی که از روز شنبه در شهر تهران انجام 
می شود و با بررسی های حوزه معاونت حمل ونقل 
مجدداً افزایش ساعت کار مترو و اتوبوس رانی اجرا 
و از روز شــنبه کلیه خطوط مترو و اتوبوس رانی تا 
ساعت ۲۲ شب سرویس دهی خواهند کرد. او افزود: 
از اول آذرماه کلیه خطوط مترو تهران تا ساعت ۲۲ 
فعالیت دارند و آخرین اعزام از تمام ایستگاه ها ساعت 

۲۲ شب خواهد بود.
    

ماجرای قطع درختان جنگلی 
در شمال کشور چیست؟

در پی انتشار اخباری 
مبنی بــر قطع درختان 
جنگلــی در اراضــی 
جلگه ای شمال کشور، 
معــاون امــور جنگل 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: سازمان 
جنگل ها به دنبال بهره برداری از عرصه هایی است 
که در آن ها زارعت چوب انجام داده است. به گزارش 
ایسنا، عباسعلی نوبخت اظهار کرد: بر اساس قانون 
برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف شده است که 
تسهیالت الزم را برای توسعه زراعت چوب و واردات 
مواد اولیه صنایع چوبی در اختیار دســتگاه های 
ذی ربط قرار دهد. از ســوی دیگر بر اساس همین 
قانون، بهره برداری از جنگل های شــمال ممنوع 
شده است و اکنون با توجه به شرایط تحریم در کشور 
باید بتوانیم پاسخگوی نیاز صنایع چوبی باشیم. او 
ادامه داد: از سال های گذشته تاکنون چه در اراضی 
ملی-که قابلیت زراعت چوب در آن ها وجود دارد- و 
چه در مســتثنیات مردم زارعت چوب انجام شده 
است همچنین سازمان جنگل ها موظف است که 
در سطحی حدود ۷۵ هزار هکتار عملیات زارعت 
چوب را انجــام دهد. ازاین رو موسســه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع، مطالعاتی را در کل کشور انجام 
داده و سطوحی را که پتانسیل زراعت چوب دارند، 

مشخص کرده است.
    

کشف ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در مرزهای آبی هرمزگان

فرمانــده مرزبانی 
استان هرمزگان از کشف 
۷۰هزار لیتر ســوخت 
قاچاق طی دو عملیات 
جداگانــه در آب های 

خلیج فارس خبر داد. به گزارش ایلنا، سردار حسین 
دهکی در تشــریح این خبر، اظهار کرد: مرزبانان 
استان هرمزگان در راستای تشدید اقدامات کنترلی، 
مراقبتی و حراست از مرزهای آبی کشور و مبارزه با 
قاچاقچیان سوخت در دو عملیات جداگانه موفق به 
شناسایی و توقیف محموله قاچاق سوخت شدند. او 
افزود: مرزداران دریابانی قشم، پس از کسب خبری 
مبنی بر خروج یک شناور حامل سوخت قاچاق به 
سمت یکی از کشورهای همسایه، در یک عملیات 
موفقیت آمیز موفق شدند شناور را شناسایی، توقیف 
و در بازرســی از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را 
کشف کنند. سردار دهکی تصریح کرد: مرزداران 
دریابانی میناب در یک عملیات جداگانه دیگر نیز 
موفق شدند تعداد دو محفظه پالستیکی حاوی ۴۲ 
هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل را در خور بندزرک 

کشف کنند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تا همین یک ســال پیــش تصور 
آموزش آنالین از طریــق تلفن همراه 
و تبلــت بــرای دانش آموزان بســیار 
بعید بود و در بســیاری از مناطق ایران 
به ویژه مناطق کــم برخوردار و محروم 
تلفن همراه هوشــمند یا تبلت کاالیی 
غیرضروری به  شــمار می آمد؛ اما حاال 
برای آن هایی که دانش آموزی در خانه 

دارند از نان شب واجب تر شده است.  
کرونا بــا آمدنش ســبک زندگی 
بســیاری از ما را تغییر داد و در بسیاری 
موارد مشکالتمان را بیشتر کرد. برای 
خانواده هایی که فرزند دانش آموز دارند 
این مشکالت بیشتر است. سرعت کم 
اینترنــت، آنتن دهی های ناقص تلفن 
همراه در بسیاری از نقاط کشور، شبکه 
شــاد نیم بند که لحظه ای قطع است و 
دقایقی وصل، باعث شده تا دانش آموزان، 
والدین و معلمان با دشواری های بسیاری 
روبه رو باشند. در این روزها درس خواندن 
تبدیل به یکی از مصائب بزرگ برای گروه 
عظیمی از مردم شده است. حاال در این 
میان خبرهای تأثربرانگیز باال رفتن آمار 
خودکشی هایی که به دلیل نداشتن ابزار 
و تکنولوژی برای فراگیری درس ومشق 

صورت گرفته را هم اضافه کنید.
دانش آموز سرگردان کوه و جاده 

برای آنتن و اینترنت 
تا همین یکی دو سال پیش می گفتند 
دانش آمــوز اگر درس خوان باشــد راه 
درس خواندن را پیدا می کند و حاال بهتر 
است بگوییم دانش آموز اگر درس خوان 
باشــد خودش آنتن را پیــدا می کند. 
چند روز پیش خبری از درس خواندن 
دانش آموزان گیالنی در فضای مجازی 
و خبرگزاری ها منتشر شد. داستان از 
این  قرار بود که چند دانش آموز به جهت 
نداشتن آنتن در گوشه جاده جمع شده 
بودند و درس می خواندند. همین عکس 

باعث شد تا محمدجواد آذری جهرمی 
در حســاب توییتر خود به این موضوع 
واکنش نشان داده و دستور رسیدگی و 
پیگیری دهد. البته ازآنجاکه باب تکذیب 
در این کشور گشوده است، چندی بعد 
این اتفاق هم توسط مدیر روابط عمومی 
اداره کل آموزش وپرورش استان گیالن 
تکذیب شد. او این ماجرا را نوعی شیطنت 
رسانه ای یکی از دانش آموزان دبیرستانی 
ساکن در روســتای براگور شهرستان 
رودبار دانســت و همه چیز را از اصل و 
اساس زیر سؤال برد و گفت: این روستا 
اصالً دبیرستان ندارد و تنها یک مدرسه 
ابتدایی دارد کــه ۱۶ دانش آموز در آن 

مشغول به تحصیل هستند.
بااین حــال مدیــرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعــات گیالن گفته بود که 
مجموعاً ۱۲۰ روستا در استان گیالن 
وجود دارد که هیچ کدام آن ها به اینترنت 

پرسرعت دسترسی ندارند. 
روز گذشــته هم عکس دیگری از 
مشکالت درس خواندن دانش آموزان 
اسفراینی منتشر شد که برای ردیابی 
اینترنت ســر به کوه گذاشــته بودند! 
دانش آموزان روستای اردغان از توابع 
دهستان میالنلوی شهرستان اسفراین، 
این روزها برای اســتفاده از اینترنت و 
دسترسی به شبکه آموزشی شاد، باید 
کیلومترها کوه پیمایی کنند! تصاویر 
این دانش آموزان در ارتفاعات میالنلوی 
اسفراین بســیار ناراحت کننده است 
و مردم خراسان شــمالی منتظرند تا با 
دستور وزیر ارتباطات مشکل دسترسی 
این فرزندان مظلوم استان به اینترنت 
فراهم شــده و بتواننــد از حداقل های 
نظام آموزشی کشــور بهره مند باشند. 
البته آن طور که پیش بینی می شــود 
همین روزها این خبر هم توسط یکی 
از مسئولین استانی تکذیب خواهد شد. 

دردی که فقط دانش آموزان 
می دانند

موضوع آنتن نداشتن تنها مختص 
گیالن و اسفراین نیست. امروز بیشتر 

روستانشــینان کشــور با این مشکل 
روبه رو هستند. روستاهای تابع استان 
فارس هم از مناطقی هستند که بچه ها 
برای درس خواندن باید ســختی های 

زیادی را تحمل کنند. 
یکی از ساکنان روستای صادق آباد 
استان فارس گفته است که دانش آموزان 
روســتا برخی روزهای هفته )دو روز( 
کالس حضوری دارند و این گونه نیست 
که تمام  روزهای هفته به مدرسه بروند و 
در روزهای تعطیل عمالً جریان آموزش 
آن ها تعطیل است و از آموزش مجازی 
هم محروم هســتند؛ چون اینترنت در 
روستای صادق آباد در دسترس نیست؛ 
همین کم شــدن از روزهــای آموزش 
دانش  آموزان درنهایت به عدم یادگیری 
مناســب و افت تحصیلــی آن ها ختم 
خواهد شد. آنتن دهی نامناسب اینترنت 
باعث شده است تا دانش آموزانی که اتفاقاً 
این بار به ابزار هوشمند دسترسی دارند 
برای دسترسی به اینترنت ناچار باشند 
به اطراف روستا بروند و ازآنجا تکالیف 
را برای معلمشان ارســال کنند؛ تنها 
نقطه ای که اینترنت در دسترس است. 

مشــابه وضعیت دانش  آموزان این 
روستاها کم نیست و در هفته های اخیر 
تصاویر بسیاری از دانش آموزان روستایی 
در فضای مجازی منتشر شد که به دلیل 
آنتن دهی نامناسب اینترنت به حاشیه 
جاده یا باالی تپه رفته بودند تا بتوانند از 

آموزش مجازی استفاده کنند.
حتی تصویری از دانش آموز قائنی 
منتشر شد که برای خواندن درس ها و 
مشاهده تکالیفش به باالی کوه رفته و 
پایش سر خورد و سقوط کرد اما طبق 
گفته های آموزش وپرورش منطقه در 
آن زمان دانش آموز اصاًل در شبکه شاد، 

کالس نداشته است.
نکته مهم اما این است که در بسیاری 
از نقاط کشور اینترنت با سرعت مطلوب 
وجود ندارد و دانش آموزان برای درس 
خواندن باید مشــقت و سختی زیادی 
را تحمل کنند و نمونه های ذکرشــده 

تنها مواردی اســت که رسانه ای شده 
و به معنی خوب بودن وضعیت ســایر 

مناطق نیست. 
 اول به زیرساخت ها برسید،

 بعد تصمیم بگیرید
صرف نظر از مشــکالت پیش روی 
شاد که به گفته برخی معلمان در مواقعی 
با کند بودن ســرعت همراه است یا از 
ابزار آزمون ساز آن نمی توانند استفاده 
کنند و حتی به گفتــه یکی از معلمان 
برای هر آزمــون ۲۰ هــزار تومان به 
مؤسسات خصوصی پرداخت می کند و 
از آزمون ساز های آن ها استفاده می کند؛ 
مشکالت دیگری نیز پیش روی آموزش 
مجازی است که به دسترسی به ابزار و 

اینترنت مناسب مربوط است.
به نظر می رسد آنچه مهم تر از صرف 
دسترســی به اینترنت است، سهولت 
این دسترسی است؛ طبق نظرسنجی 
انجام شده توســط مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری، ۳۰ درصد 
کسانی که به نحوی به ابزارهای اتصال به 
اینترنت دسترسی دارند، با سختی این 
امکان برایشان فراهم شده است؛ این ارقام 
نشــان می دهد که امکان آموزش های 
آنالین حداقل برای حدود ۴۰ درصد از 
دانش آموزان کشور به راحتی میسر نبوده 
است. این عدم سهولت ممکن است ناشی 
از وجود تنها یک دستگاه هوشمند در 
خانواده باشد یا اینکه به کیفیت اتصال 
به اینترنت یا هزینه های خرید ترافیک 

اینترنت بازگردد.

آن گونه کــه محمدمهدی زاهدی؛ 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس می گوید: ۳ میلیون دانش آموز به 
دلیل دسترسی نداشتن به تبلت و گوشی 
هوشمند از شبکه شــاد جامانده اند و 
یک میلیون نفر هم ابزار الزم را دارند، اما 
به دلیل ضعیف بودن اینترنت در منطقه 
محل ســکونت نمی توانند به شــبکه 
شاد وارد شــوند و در اینجا برنامه های 

تلویزیون می تواند تأثیرگذار باشد.
 تراژدی خودکشی برای 

درس خواندن
قسمت دردناک آموزش های مجازی 
اما این است که برخی دانش آموزان به 
دلیل عدم دسترسی به ابزارهای آموزشی 
هوشمند، دست به خودکشی می زنند. 
در ماه های اخیر خبرهــای زیادی در 
رابطه با خودکشی دانش آموزان شنیده 

و خوانده ایم. 
یکی از خبرهایی که ســروصدای 
زیــادی به پا کــرد مــرگ دانش آموز 
بوشــهری بــود. تنها شــش هفته از 
بازگشایی مدارس در ایران خودکشی 
یک دانش آموز ۱۱ ساله خبرساز شد؛ 
محمد موسوی زاده از شهرستان دیر در 
استان بوشهر به خاطر نداشتن موبایل و 
عدم امکان حضور در کالس های آنالین 

خودکشی کرد.
البته کمی بعدتــر، روابط عمومی 
آموزش وپرورش شهرســتان دیر خبر 
منتشر شــده درباره علت خودکشی 
محمد یعنی نداشــتن تلفن همراه را 
تکذیب کــرده و در اطالعیه ای گفت 
که تحقیــق و بررســی های میدانی و 
تمامی اطالعات جمع آوری شده نشان 
می دهد که نامبرده از روز بازگشــایی 
مدارس در ۱۵ شهریور تا روز حادثه بنا 
به درخواست ولی دانش آموز با توجه به 
شرایط متأثر از کرونا در مدرسه حضور 
نداشته و کار آموزشی خود را از طریق 
شبکه شاد با تلفن همراهی که توسط 
شخص مدیر مدرســه در فروردین ۹۹ 
به ایشان اهدا شده بود، تا آخرین ساعات 
روز حادثه در سامانه شاد به صورت فعال 
و در کالس هــای درس مجازی آنالین 
انجام می داده که تمامی مستندات، اعم 
از فایل های صوتی، تصویری و تکالیف و 
تمرین های درسی دانش آموز در گروه 

درسی موجود است.
خبر خودکشی محمد موسوی زاده 
روز ۲۱ مهر منتشــر شد. همین تاریخ 
یک ســایت خبری فعال در منطقه، از 
خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در تهران 
و یک پسر ۱۰ ساله در یکی از روستاهای 
نزدیک ایالم خبر داد کــه هر دو مانند 
محمد خود را حلق آویز کــرده بودند. 
این ســایت به نقل از دهیار روســتای 
شهرستان ایالم نوشته دلیل خودکشی 
این کودک را فقر و مشکالت معیشتی 

خانواده اش بوده است. 
خودکشی های سریالی 
دانش آموزان رامهرمزی 

حاال هم نوبت به خودکشــی های 
ســریالی نوجوانان رامهرمزی رسیده 

اســت. به گزارش خبرگزاری ایســنا، 
فرماندار رامهرمز روز دوشنبه ۲۶ آبان 
خبر خودکشــی یک دختر دانش آموز 
در این شهرســتان را تأیید کرد و گفت 
تیمی برای بررســی علت این حادثه 

تشکیل شده است.
آرش قنبری می گوید برای بررسی 
این خودکشی و خودکشی های اخیر در 
شهرستان رامهرمز یک تیم کارشناسی 
متشــکل از نیروی انتظامی، اورژانس 
اجتماعــی، بهزیســتی، فرمانداری و 
آموزش وپرورش تشکیل شد تا بررسی 
کند که چه عواملی منجر به این حوادث 
شده است. ظاهراً پیش ازاین پنج مورد 
دیگر خودکشــی دانش آمــوزان در 

رامهرمز گزارش  شده است. 
در ماه هــای اخیــر گزارش هــای 
فراوانی منتشــر شــده که حکایت از 
عدم دسترســی دانش آموزان مناطق 
دورافتــاده به اینترنت یــا محرومیت 
کودکان خانواده های فقیر از داشــتن 
تلفــن هوشــمند دارد و ظاهراً همین 
مســئله در مــواردی عامل اقــدام به 

خودکشی بوده است.
به گفتــه رحیم رســتمی، رئیس 
اداره آموزش وپــرورش رامهرمز، دلیل 
خودکشی یکی از دانش آموزان دختر 
در رامهرمز مخالفت خانواده با تهیه تلفن 
همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این 
نوجوان بوده اســت. به گفته او در این 
شهرســتان ۲۷ هزار دانش آموز وجود 
دارد که دست کم چهار هزار نفر آن ها از 
داشتن تلفن همراه برای ادامه تحصیل 

در سال جاری محروم بوده اند.
بســیاری از مــدارس ایــران، 
به خصوص در شهرستان های کوچک 
و روســتاها از ابتدایی ترین امکانات 
رفاهی، مانند بخاری یا کولر بی بهره اند 
و در آن هــا حتی بزرگســاالن نیز به 
اینترنت دسترسی ندارند. افزون بر این 
با ادامه بحران های اقتصادی، سقوط 
ارزش ریــال و افزایش سرســام آور 
قیمت هــا بســیاری از خانواده ها از 
تأمین نیازهای ابتدایی فرزندانشان 
نیز عاجزند و بــرای آن ها خرید تلفن 
همراه به سادگی امکان پذیر نیست. در 
این میان از دولت انتظار می رود گوشه 
چشمی هم به افراد ساکن در مناطق 
روستایی و محروم بیاندازد. رسیدگی 
به این قشــر و ایجاد زیرساخت های 
درست می تواند زندگی و آینده بخش 
بزرگی از مردم کشــور را تحت تأثیر 

خود قرار دهد. 

در جست وجوی اینترنت و نقطه ای با آنتن دهی  مناسب؛

دانشآموزانسربهکوهوجادهگذاشتهاند!

خبر

ویروس مرگبار کرونا همچنــان در دنیا جوالن می دهد 
و ایران هم مانند بسیاری از کشورها شــرایط خوبی ندارد. 
وضعیت تهران به گفته کارشناسان فوق حاد است و قرار بر 
این است محدودیت ها با سختگیری های بیشتری اجرا شوند.  
حاد بودن شرایط کشور بر کسی پوشیده نیست با این حال 
سخنان وزیر بهداشت ترس بیشــتری به دل مردم انداخته 
است. ســعید نمکی گفته اســت تاریخی که از شنبه برای 
محدودیت اعالم کردیم یکــی از حیاتی ترین تاریخ ها برای 
مدیریت کرونا است، اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می بازیم و 
به مرگ های ۴ رقمی می رسیم، روزی گفتم مرگ ها ۳ رقمی 
می شود و کسی باور نکرد. مرگ چهار رقمی یعنی اینکه به 
ورطه ای خواهیم رسید که خالص شدن از آن دشوار است 
کما اینکه زمانی هم که مرگ ها ۳ رقمی شد ما با پکیجی از 

مشکالت روبرو بودیم.

منتظر کاهش فوتی ها نباشید
از سوی دیگر رئیس کمیته علمی ستاد ملی کرونا گفته است 
که منتظر کاهش فوتی نباشیم.  بیش از پنج هزار بیمار  بدحال در 
آی سی یوها داریم که متاسفانه نمی توانیم برای ۵۰ درصدشان 
کاری کنیم. به گفته او آمار زمانی کم می شود که بیماران بستری 
در آی سی یو مرخص شوند در غیر اینصورت آمار همچنان باال 

می ماند. 
آغاز محدودیت های جاده ای از امروز

آمار کشته شــدگان و مبتالیان به کووید-۱۹ همچنان باال 
است. به گزارش سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
از روز دو شنبه تا ظهر سه شــنبه و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۳ هزار و ۳۵۲ بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در 
کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷۹ نفر از آنها بستری شدند. با 
این حساب مجموع بیماران کووید-۱۹ در کشور به ۷۸۸ هزار و 

۴۷۳ نفر رسید. الری در ادامه افزود: متاسفانه در زمان ذکر شده، 
۴۸۲ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۴۲ هزار و ۴۶۱ نفر رســید. این آمار باال 
باعث شد تا در رابطه با وضع محدودیت ها قوانین جدیدی وضع 
شود. روز گذشته جانشــین فرمانده پلیس راهور ناجا از اعمال 
محدودیت های تردد در تمامی مراکز استان های کشور از ساعت 
۱۰ صبح امروز خبر داد. سردار سید تیمور حسینی در این باره 
گفت: عالوه بر محدودیت هایی که بناست با مصوبه ستادملی 
مقابله با کرونا از روز شنبه در کشــور اجرا شود که جزئیات آن 
را در زمان خود اعالم خواهیم کرد، مشــابه طرحی که چندی 
پیش برای ممنوعیت تردد در ۲۵ مرکز اســتان به اجرا درآمده 
بود، از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه و این بار در تمامی مراکز 
استان های کشور اجرا خواهد شد. جانشین رئیس پلیس راهور 
ناجا ادامه داد: در این شرایط مثال اگر خودرویی بخواهد به شهر 

محل صدور پالک خود بازگردد و در طول مسیر از دو مرکز استان 
عبور کند، باید از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و اجازه ورود 

به مرکز استان به این خودروها نیز داده نخواهد شد.
حسینی با بیان اینکه ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
از چهارشنبه به شکل شــبانه روزی در تمامی مبادی ورودی و 
خروجی مراکز استان مستقر خواهند شد، گفت: رویکرد پلیس 
در این زمینه ارشادی اســت و ما به دنبال جریمه نیستیم، اما 
طبیعی اســت که اگر رانندگان اصرار به تخلف داشته باشند، 

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای آنان اعمال خواهد شد.

برای 5۰ درصد بیماران کرونایی بستری در آی سی یو نمی توان کاری کرد؛

وزیر بهداشت: غفلت کنیم آمار فوتی ها ۴ رقمی می شود

به گفته رئیس اداره 
آموزش وپرورش رامهرمز، 

دلیل خودکشی یکی از 
دانش آموزان دختر در 

رامهرمز مخالفت خانواده 
با تهیه تلفن همراه و عدم 
امکان ادامه تحصیل این 

نوجوان بوده است

در هفته های اخیر تصاویر 
بسیاری از دانش آموزان 

روستایی در فضای مجازی 
منتشر شده است که در 

جستجوی آنتن  موبایل به 
حاشیه جاده یا باالی تپه 

رفته اند تا بتوانند از آموزش 
مجازی استفاده کنند
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