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فعال محیط زیست:
در موقوفات، تخلفات گسترده 

صورت گرفته است 
یک فعــال محیط 
زیست گفت: با توجه به 
ماجرای آق مشهد و مراتع 
چمستان، به نظر می رسد 
در موقوفــات، تخلفات 

گسترده صورت گرفته اســت. محمد درویش، در 
گفت وگو با پیام نو با بیان اینکه الزم است قوه قضائیه 
با جدیت وارد عمل شود و اجازه ندهد واژه ارزشمند 
»وقف« به این ترتیب تحت الشعاع قرار بگیرد، تاکید 
کرد: »سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در قبال دماوند کوتاهی و به شدت ضعیف عمل کرده 
است؛ چراکه مطابق قانون مالک تمام عرصه های 
طبیعی، دولت است و دولت نیز آن را به این سازمان 
سپرده است.« این فعال محیط زیست تصریح کرد: 
»این موضوع از یک نظر شگفت آور بود که چرا تا به 
حال سازمان جنگل ها اعالم نکرده بود و از یک نظر 
امیدبخش به نظر می رسید؛ چون سازمان جنگل ها 
متوجه شده بود که هرچند از نظر قدرت اقتصادی و 
البی های سیاسی، زورش به اوقاف نمی رسد؛ ولی 
وقتی مردم پشت آن درآمدند، دلگرم شده و این دو 

اختالف دیگر را هم نمایان کرد.«
    

کنکور سراسری در تاریخ تعیین 
شده برگزار می شود

وزیر بهداشت تاکید 
کرد: کنکور بدون تغییر 
در تاریخ تعیین شــده 
برگزار خواهد شــد. به 
گزارش ایلنا، عصر دیروز 

جلســه ای برای بررســی نحوه برگزاری کنکور 
سراسری با حضور وزرای بهداشت و علوم، روسای 
کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس و جمعی 
از نمایندگان مجلس در محل ستاد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. سعید نمکی، 
پس از پایان جلســه تأکید کرد: هر حوزه باید تنها 
پذیرای ۲۰ درصد از ظرفیت داوطلبین باشد. او ادامه 
داد: بر  اساس برنامه ریزی قبلی، کنکور سراسری در 
روزهای پنج شنبه ۳۰ و جمعه ۳۱ مرداد، با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی، در حوزه های امتحانی 
سراسر کشــور برگزار می شــود. نمکی افزود: سه 
مرحله برای کنکور وجود دارد یکی ورود داوطلبان 
به حوزه های کنکور، یک مرحله در داخل حوزه های 
کنکور و مرحله دیگر بازگشت به منزل که باید برای 
این مراحل پروتکل های سخت گیرانه ای اجرا شود.

    
کشور با بحران سالمندی 

جمعیت روبرو است
رئیــس دبیرخانــه 
شورای ملی سالمندان 
کشــور با تقسیم بندی 
مقولــه ســالمندی به 
»ســالمندی فردی« و 

»سالمندی جمعیت« گفت: در پی کاهش ازدواج، 
تأخیر در ازدواج، افزایش مهاجرت، افزایش ناباروری 
و کاهش نرخ زادوولد با ســالمندی جمعیت روبرو 
هستیم و این اتفاق کشور را با بحران روبرو می کند. به 
گزارش ایرنا، حسام الدین عالمه افزود: هنگامی که 
تعداد سالمندان افزایش می یابد به آن »سالمندی 
فردی« اطالق می شــود امــا هنگامی که میزان 
درصد جمعیت سالمندان افزایش پیدا می کند با 
»سالمندی جمعیت« روبرو هستیم. اکنون در هرم 
جمعیتی کشور دربازه افراد باالی ۶۰ سال، افزایش 
درصد سالمندان را داریم. به گفته عالمه، در حال 
حاضر هشــت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت 

کشور را سالمندان تشکیل می دهند.
     

آلبوم ناصری کاخ گلستان گم شد
خبرها از مفقود شدن 
یا شاید ســرقت یکی از 
آلبوم های ارزشمند کاخ 
گلستان حکایت می کنند. 
به گزارش ایسنا، به تازگی 

مسئوالن مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ موزه گلستان 
متوجه شده اند یکی از آلبوم های تاریخی کاخ گلستان 
که از آلبوم های غنی ایــن مجموعه و متعلق به دوره 
ناصری )قاجار( بوده، مفقود شــده اســت. پیگیری 
خبرنگاران از مسئوالن مختلف تاکنون به این نتیجه 
رسیده است که اصل موضوع تا این لحظه تأیید شده 
اما ظاهراً با توجه به در دست بررسی بودن این مسئله 
برای رسیدن به جزئیات آن، هیچ یک از مسئوالن امر  
آن را به طور رسمی تأیید نمی کنند که ماجرا از قول 
آنها نقل شود. همچنین گویا هنوز زمان مفقود شدن 
این آلبوم قدیمی مشخص نشده است و ظاهراً به دلیل 
نیاز به مراجعه  به آن، امین اموال این بخش از مجموعه 

متوجه نبودن آلبوم می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

زندگی کردن با کرونا دیگر شبیه یک 
شعار نیست و حاال تبدیل به بخشی از 
زندگی ما شده است. این ویروس تمام 
روزمــره، ارتباطات، شــغل، فعالیت و 
به طورکلی زندگی ما را تحت تأثیر خود 
قرار داده است. یکی از موضوعاتی که این 
ویروس از ابتدا آن را با تغییر و چالش های 
متعدد روبه رو کرد بحث آموزش و فضای 

آموزشی کشور بود. 
از بهمن مــاه بود که با شــیوع این 
ویروس مدارس تعطیل شــدند؛ همه 
فکر می کردند این تعطیلی ها تنها چند 
ماه به طول می انجامد و با گرم شدن هوا 
همه چیز دوباره به حالت اول بازمی گردد. 
دوباره بچه هــا در کالس درس حاضر 
می شوند و زندگی از سر گرفته می شود، 
اما با تداوم شیوع بیماری و باال رفتن آمار 
هرروزه ابتال، مدارس و فضای آموزشی 
کشور بســیار زودتر از موعد تعطیل و 

آموزش ها به خانه کشیده شد. 
در چنین شــرایطی نیــز بخت یار 
دانش آموزان شهرنشین و آن هایی بود 
که دستشان به دهانشــان می رسید. 
آموزش مجازی بــرای همه بچه ها، در 

سراسر کشور امکان پذیر نبود و نیست.
سناریوی سفید، زرد و قرمز برای 

سال تحصیلی جدید
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز 
می شود که مسئوالن هنوز به ابهامات 
و ســؤاالت کرونایی معلمان و خانواده 
دانش آموزان پاسخی روشن نداده اند. 
آن طور که شــنیده می شود قرار بر این 

است که ســال تحصیلی جدید از ۱5 
شــهریور آغاز شــود آن هم تحت هر 
شرایطی؛ البته وزارت آموزش وپرورش 
از سه سناریو رونمایی کرده که اجرای 
هرکدام از آن ها به وضعیت شیوع کرونا 
در روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی 

وابسته است.
ســناریوهای قرمز، زرد و ســفید 
راهکارهایی است که آموزش وپرورش 
برای شروع سال تحصیلی جدید عرضه 
کرده اســت؛ بر این اساس اگر وضعیت 
اســتانی قرمــز باشــد، کالس درس 
دانش آموزان فقــط در فضای مجازی 
برگزار خواهد شد؛ اما در وضعیت زرد، 
دانش آموزان سه روز هفته را به مدرسه 
می روند و سه روز دیگر آموزش مجازی 

دریافت می کنند.
در شــرایط ســفید هم کــه طبعاً 
کالس  هــای درس طبــق روال عادی 
برگزار خواهد شــد مثاًل  دانش آموزان 
روستایی که ســال تحصیلی گذشته 
با نســخه واحد آموزش وپرورش برای 
کل کشــور به ناچار تعطیل شــدند و 
ازقضا یکی از  گروه هایی که بیشترین 
نگرانی بابت افت یا ترک تحصیل آن ها 
وجود دارد همین گروه از دانش آموزان 
هســتند، طبق گفته های مسئوالن 
آموزش وپرورش برای سال تحصیلی 

جدید قرار نیست کامالً تعطیل باشند.
وزیر آموزش وپرورش آمار این دسته 
از مدارس که امکان بازگشایی و فعالیت 
حضوری دارنــد را حــدود ۴۰ درصد 
دانسته چراکه تعداد دانش آموزان این 
مدارس کمتر از 5۰ نفر است و  می توان 
با رعایــت فاصله گــذاری کالس ها را 
دایر کرد بنابرایــن روال آموزش در این 

مدارس به شکل عادی در جریان است.
مواردی که در باال بیان شد به همراه 
فعالیت مدارس در روزهای پنجشنبه 
تمام آن چیزی است که طی هفته های 
اخیر از سوی مسئوالن آموزش وپرورش 
بازگو شــده؛ اما هنوز جزئیات بسیاری 
وجود دارد که به طور شفاف درباره آن ها 
صحبت نشده اســت. هرچند برخی 
معاونان آموزش وپرورش شــهر تهران 
معتقدند نیازی نیســت جزئیات این 
موارد را در رسانه ها بیان کنند و معلمان و 
خانواده ها هم باید این مطالب تخصصی 

را از مدیر مدرسه جویا شوند.
سال تحصیلی جدید در خانه 

از سوی دیگر گزارش ها حاکی از این 
اســت که به احتمال زیاد در بسیاری از 
شهرها و مناطق کشور سال تحصیلی 
آینده به صورت مجازی و بدون حضور 
دانش آموزان در کالس های درس برگزار 
خواهد شد.  چند روز پیش حسن ملکی، 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی بیان کرد: اوضاع کنونی کشور 
نشان می دهد که برای سال تحصیلی 
آتی آموزش حضوری نخواهیم داشت؛ 
بنابراین باید خود را برای وضعیت قرمز و 

زرد آماده کنیم.
اما در ایــن میان چیــزی که فکر 
دانش آمــوزان، معلمــان و خانواده ها 
را مشــغول می کند چگونگی این کار 
است. اگر دانش آموزی در خانه داشته 
باشید خوب می دانید که شبکه شاد با 
مشکالت زیادی روبه رو بود. از نقص های 
این برنامه گرفته تا ســرعت اینترنت و 
مشکالتی که دانش آموزان و خانواده ه 

با آن مواجه شدند. 
اگر قــرار اســت بســتر آموزش 

دانش آموزان در ســامانه شاد باشد، آیا 
اشکاالتی که سال تحصیلی قبل وجود 
داشت، رفع شده است؟ و امکان ارتباط 
تصویری بین معلــم و دانش آموزان در 
کالس درس مجازی برقرار خواهد بود؟ 
آیا برای سال تحصیلی جدید به مدارس 
آزادی عمل بیشــتری برای تدریس 
مجازی در بستر نرم افزار های مختلف 
داده می شــود؟ برای افزایش کیفیت 
آموزش هــای مجازی چــه تدابیری 

اندیشیده شده است؟ 
طبق نظرسنجی که آموزش وپرورش 
شهر تهران بر سایت خود قرار داده است 
با این موضوع که »آیا میزان اثربخشی 
کمی و کیفی آموزش های مجازی مورد 
رضایت شماســت؟«  از میان یک هزار 
و ۱8۲ نظر دهنده، 78 درصد گفته اند 

خیر و ۲۲ درصد گفته اند بله.
همچنیــن مرکــز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری چند وقت 
قبل درباره میزان رضایت خانواده ها از 
آموزش های مجازی سال تحصیلی که 
گذشت بررسی انجام داد و این پرسش 
مطرح شــد؛ اگر دانش آموز هستید و 
فرزندتان به مدرسه می رود به این سؤال 
پاســخ دهید، در چه نوع مدرســه ای 

تحصیــل می کند و بازدهــی آموزش 
مجازی و از راه دور مدرسه فرزندتان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در این نظرســنجی ۲۱ هزار و 9۳5 
نفر شرکت کردند که ۴۶ درصد گفتند، 
مدرســه دولتی و ضعیف، ۱8 درصد 
مدرسه دولتی و متوســط، ۱۲ درصد 
مدرســه دولتی و خــوب، ۱۰ درصد 
مدرســه غیردولتی و ضعیف، 7 درصد 
مدرسه غیردولتی و متوسط و 7 درصد 
مدرسه غیردولتی و خوب را ثبت کردند.

نتایج این نظرســنجی ها می تواند 
هشداری برای مســئوالن باشد درباره 
وضعیت کیفیت آموزش های مجازی 
و عدم رضایت بیشتر شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی ها از آموزش مجازی 
ارائه شده توسط مدارس؛ بنابراین نیاز 
است مسئوالن با بررسی نقاط ضعف، 
برای حل آن در ســال تحصیلی جدید 

گام بردارند.
۴میلیون و ۷۱۸هزار دانش آموز 

تبلت و گوشی ندارند
یکــی از موضوعاتی کــه از ابتدای 
آموزش مجازی در کشور مطرح شد عدم 
دسترسی درصد باالیی از دانش آموزان 
به اینترنت و ابزارهای تکنولوژی برای 
آموزش های مجازی بود. بســیاری از 
کارشناســان این حوزه معتقدند نبود 
این ابزار و اینترنت می تواند باعث عقب 
افتادن دانش آموزان مناطق محروم و 
خانواده های کم برخــوردار از تحصیل 
باشد و در آخر آمار بازماندگان از تحصیل 

را باال ببرد.
در همیــن رابطه معــاون آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش وپــرورش 
»دسترسی نداشتن به تبلت و گوشی« 
را علت عدم عضویت ۴ میلیون و 7۱8 
هزار دانش آموز در شبکه شاد اعالم کرد.

رضوان حکیــم زاده روز گذشــته 
درباره شناســایی دانش آموزانی که به 
ابزارهای آمــوزش الکترونیکی مانند 
لپ تاپ و گوشی تلفن همراه دسترسی 
ندارند، گفت: موضوع عدم دسترســی 
دانش آموزان مناطــق کم برخوردار به 
ابزارهای آموزشی مانند تبلت و گوشی 
همراه موردبررســی قرارگرفته و آمار 
این دانش آمــوزان منطقه به منطقه و 
شهر به شهر به صورت دقیق استخراج  
شده اســت. یک عده از دانش آموزانی 
که در سامانه شاد نبودند به دلیل عدم 
دسترسی به تبلت گوشی همراه بوده 
اســت و برای یک عده دیگر نیز دالیل 

دیگر وجود دارد.
او ادامــه داد: آن دســته از 
دانش آموزانی که نتوانستند به جهت 
نداشتن تبلت به شــاد متصل شوند یا 
آموزش هــای مجازی را ببینند، ســه 

میلیون و ۲55 هزار دانش آموز هستند. 
این مسئله به سازمان ها و دستگاه های 
مختلف طــرح موضوع شــده و اگر ما 
بخواهیم بحث بازماندگی از تحصیل این 
کودکان را کنترل کنیم، حتماً نیاز است 
آن ها به ابزارهای آموزش دسترســی 
داشته باشــد. قرار شــد این موضوع 
موردبررسی قرار بگیرد و امیدواریم به 

یک پویش همگانی تبدیل شود.
حکیم زاده همچنین گفته است که 
طبق بررسی های انجام شده درمجموع 
۴ میلیون و 7۱8 هزار دانش آموز عضو 
شبکه شاد نشــدند که 5۰۰ هزار نفر از 

آن ها از دانش آموزان اتباع هستند.
به گفته حکیم زاده حدود ۳ میلیون 
و ۲55 هزار دانش آموز سراســر کشور 
به دلیل عدم دسترسی به تبلت امکان 
استفاده از آموزش مجازی را ندارند،  اما 
بیشترین تعدادی که به تبلت دسترسی 
ندارند در استان سیستان و بلوچستان 

هستند.
حکیــم زاده اما برای بهتر شــدن 
شرایط تحصیل دانش آموزان پویشی 
را راه اندازی کرده است که از نهادهای 
دولتی بــرای همیــاری و رســاندن 
امکانات به دانش آموزان کم برخوردار 
کمک خواسته اســت. او با بیان اینکه 
همه کســانی که عالقه مندنــد در امر 
ادامه تحصیل کودکان مساعدت داشته 
باشــند می توانند با صرف هزینه های 
بسیار کمتر از ســاخت یک مدرسه، با 
خرید یک تبلت به نوعی مدرســه را در 

دست دانش آموز بگذارند.
در آخر اما ذکر این نکته الزم است که 
مسئوالن باید پیش از تصمیم گیری تمام 
جوانب را در نظر بگیرند. در کشوری که 
هنوز بسیاری از مناطق به بدیهی ترین 
امکانــات زندگی دسترســی ندارند 
دسترسی به اینترنت و تبلت و گوشی 
هوشــمند کمی بعید به نظر می رسد. 
به هرحال با اتفاقی که تمــام جهان را 
درگیر خود کرده است موقعیتی پیش 
آمد تا مســئوالن نیم نگاهی به مناطق 
محروم داشته باشند و بیشتر با مشکالت 

این مردم صبور و مظلوم آشنا شوند.

آموزش امسال در حالی مجازی است که همه دانش آموزان به تبلت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند
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خبر

مسئوالن همواره اعالم می کنند که ماسک 
بزنید و بدون ماســک در مکان های عمومی و 
بیرون از خانه تردد نکنید. بااین حال بسیاری 
از مردم به این توصیه عمــل نمی کنند و حاال 
نوبت دولت است که با شــدت عمل بیشتری 

وارد شود.
روز گذشته معاون کل وزارت بهداشت با بیان 
اینکه این وزارتخانه با اخذ جریمه از افرادی که 
ماسک نمی زنند، موافق است، گفت: البته حتماً 
باید افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی 

دارند، از قاعده اخذ جریمه مستثنا شوند.
ایرج حریرچی، درباره برخی پیشنهادها مبنی 
بر اخذ جریمه از افرادی که از ماســک استفاده 
نمی کنند، بیان کرد: در حال حاضر خوشبختانه 
اکثریت جامعه از ماسک اســتفاده می کنند و 
طبقات مختلف هم ماســک می زننــد.  قاعدتاً 
اســتفاده از روش های بازدارنده در این زمینه 
کمک کننده خواهد بود. البته تاکنون با همکاری 
مردم استفاده از ماسک نسبت به گذشته تا حد 
زیادی افزایش یافته است و حتی چند برابر شده 

است، اما همچنان این میزان کافی نیست. 

کودکان کار مبتالبه کرونا درمان می شوند
بحث ابتالی کودکان کار به کرونا از ابتدای 
این بیماری ذهن فعاالن این حوزه را درگیر 
کرده بود. روز گذشته مدیرکل بهزیستی شهر 
تهران با اشاره به توزیع بسته های بهداشتی 
بین کــودکان کار و خیابان گفت: در صورت 
مشــاهده عالئم کرونا در بین این کودکان 
آن ها به سیستم درمان ارجاع داده می شوند 
و هزینه ای بابــت درمان از آن هــا دریافت 

نمی شود.
به گفته ســعید آرام در صورت مشاهده 
عالئم بیمــاری، این کــودکان بــه مراکز 
بهداشتی و پزشــکی ارجاع داده می شوند. 
مواردی نیز مشاهده  شــده بودند که عالئم 
مشکوک به کرونا داشــتند و طی هماهنگی 
به سیستم درمانی منتقل شدند. همچنین 
نیروهایی کــه در چهارراه ها حضــور پیدا 
می کنند عالوه بر توزیع لوازم بهداشتی، اقدام 
به تب ســنجی نیز می کنند تــا اگر کودکی 
دچار مشکل است، هرچه سریع تر به سیستم 

درمانی انتقال داده شود.

ابالغ پروتکل های محرم تا هفته آینده
با فرارســیدن ماه محــرم بایدونبایدهای 
زیادی در رابطه با چگونگی برگزاری مراســم 
عزاداری مطرح شــد. بر همین اساس معاون 
نظــارت و برنامه ریزی ســتاد ملــی مدیریت 
مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران با تأکید بر 
اینکه ستاد با برگزاری هرگونه تجمعی موافق 
نیســت، در رابطه با اقدامات صورت گرفته در 
جهت حفظ سالمت افراد در مراسم ماه محرم 
و تدویــن پروتکل های بهداشــتی آن، گفت: 
ازآنجاکه مراسم به صورت ملی و در همه کشور 
برگزار می شــود، پروتکل ها و آیین نامه شیوه 
برگزاری مراسم احتماالً تا هفته آینده به صورت 
سراسری از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ابالغ می شود. علی ماهر با تأکید بر اینکه مقرر 
شده که کمترین تجمعات در مراسم عزاداری 
وجود داشته باشد، اظهار کرد:  مراسم عزاداری 
در هیئت ها بایــد با بیشــترین فاصله گذاری 
اجتماعی برگزار شود، چراکه قاعدتاً هرچقدر 
میزان تجمعات در هیئت ها کمتر باشد، خطر 

ابتال و شیوع کرونا نیز پایین تر است.

آخرین آمار کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: از روز 
دوشنبه تا ظهر سه شــنبه دو هزار و 75۱بیمار 
جدید مبتالبه کووید-۱9 در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و 5۶۰ نفر از آن ها بستری شدند. بر 
این اساس مجموع بیماران کووید-۱9 در کشور 

به ۳۱۴هزار و 78۶نفر رسید. 
به گفته سیماسادات الری، در زمان ذکرشده، 
۲۱۲بیمار کووید-۱9جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱7هزار و 

۶۱7نفر رسید.

الری همچنیــن بیــان کرد: اســتان های 
مازندران، تهران، گلســتان، خراسان شمالی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، 
سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیالن 
در وضعیت قرمز و اســتان های فــارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، قم، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار 
قرار دارند. بر اساس صحبت های الری در حال 
حاضر ۱7۰شهرستان در کشور در وضعیت قرمز 

و ۱۰۱شهرستان در وضعیت هشدار هستند.

معاون کل وزارت بهداشت:

بدون ماسک ها جریمه می شوند؛ اما استثنا هم وجود دارد

حسن ملکی، رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی: اوضاع کنونی 
کشور نشان می دهد که 
برای سال تحصیلی آتی 

آموزش حضوری نخواهیم 
داشت و باید خود را برای 

برگزاری کالس های آنالین 
آماده کنیم

معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش وپرورش 

»دسترسی نداشتن به 
تبلت و گوشی« را علت 

عدم عضویت ۴ میلیون و 
۷۱۸ هزار دانش آموز در 

شبکه شاد اعالم کرد
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