
انگلیس ایران را
 متهم  به حمله سایبری کرد
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پنجره

راه اندازی سامانه فعال سازی 
سیم کارت های سرپرست خانوار

به منظور تسهیل فعال سازی س��یم کارت های ارسالی به 
سرپرستان خانوار، همراه اول سامانه پیگیری راه اندازی کرد.

هم�راه اول - در پ��ی ارس��ال س��یم کارت های رایگان 
سرپرست خانوار توسط شرکت پس��ت و با توجه به اینکه به 
لحاظ قانونی و برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده های 
احتمالی، اپراتور می بایس��ت منتظر دریافت تاییدیه احراز 
هویت و وصول س��یم کارت به دست شخص ثبت نام کننده 
از جانب ش��رکت پست باش��د و س��پس اقدام به فعالسازی 
س��یم کارت  کند، اپراتور اول س��امانه ای جهت تسهیل این 

فرایند راه اندازی کرد.
سرپرستان خانوار که س��یم کارت رایگان خود را دریافت 
کرده ولی هنوز سیم کارت شان فعال نشده است، می توانند 
جهت اعالم این موضوع به پرتال همراه اول بخش »پیگیری 
س��یم کارت رایگان«، مراجعه و عدم فعال بودن سیم کارت 

خود را اعالم کنند.
اپراتور موارد دریافتی را به ش��رکت پس��ت جهت تسریع 
در اعالم وضعیت ارس��ال و پس از دریافت تاییدیه نسبت به 

فعالسازی آن ها اقدام خواهد کرد. 
فرآیند تحویل و فعالسازی سیم کارت سرپرستان خانوار، 
بدین صورت اس��ت که پس از دریافت س��یم کارت و احراز 
هویت مشترک توس��ط مامور پست، این ش��رکت تحویل 
سیم کارت را به اپراتور اعالم کرده و پس از آن اپراتور نسبت 
به فعالسازی آن اقدام می کند و برای فعالسازی سیم کارت 

نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی نیست.

باند کالهبرداری 
در سایت دیوار متالشی شد

سرپرس��ت پلی��س فتا ته��ران ب��زرگ گفت: ی��ک باند 
کالهبرداری در سایت دیوار که از طریق درج آگهی و فروش 

کاال اقدامات مجرمانه انجام می دادند، متالشی شد.
پلیس - سرهنگ داوود معظم گودرزی در این باره اظهار 
داشت: مردی ۲۲ ساله ساکن حوالی خیابان شریعتی، دهم 
فروردین ماه ۱۳۹۹ با در دست داشتن شکایتی از دادسرای 
مبارزه با جرایم رایانه ای »ناحیه ۳۱ تهران« به پلیس، اظهار 
داش��ت که از طریق درج آگهی فروش در سایت دیوار یک 
دستگاه گوشی آیفون ۱۱ به مبلغ ۸۰ میلیون ریال را انتخاب 
کردم و با فرد آگهی دهنده تماس گرفتم که وی برای فروش، 
مبلغ مذکور را مطالبه کرد و من وجه مورد نظر را واریز کردم 
سپس با وی تماس گرفتم ولی دیگر فروشنده پاسخگو نبود 
و تلفن همراهش را خاموش کرده بود، در آن لحظه متوجه 

شدم در دام یک کالهبردار افتادم.
وی بیان کرد: پرونده در دس��تور کار مهندس��ان پلیس 
قرار گرفت و مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و متوجه 
شدند متهم برای رد گم کردن و پنهان ماندن هویتش مبلغ 
سرقتی را به حس��اب های مختلف واریز کرده و بعد از چند 
روز از مسدود ش��دن تمام حس��ابها، فردی به هویت )ع.ع( 
به این پلیس مراجعه و بیان داش��ت که حس��اب بانکی اش 

مسدود شده است. 
گودرزی افزود: از وی تحقیق��ات پیرامون موضوع، انجام 
شد که وی در خصوص واریزی بخشی از وجوه شاکی اظهار 
بی اطالعی کرد و گفت که در حال حاضر خانه ای در تهران 
دارد که تاکنون به مدت ده روز است که به فردی اجاره داده 
و بصورت روزانه از وی کرای��ه می گیرد، چهاردهم فروردین 
نیز مبلغی بابت اجاره خانه به حس��ابم واری��ز کرده و همان 
روز فهمیدم حسابم مسدود شده است و من به وی مظنون 
هس��تم چون رفت و آمد در آن خانه زیاد است و تصمیم به 

خارج شدن از منزل را دارند.
این مقام ارشد انتظامی گفت: در پی هماهنگی با دادسرای 
مبارزه با جرایم رایانه ای، پس از تکمیل تحقیقات با توجه به 
اینکه بیم فرار متهمان از محل مورد نظر محتمل بود اکیپی 
از ماموران پلیس فتا با راهنمایی صاحب خانه به محل مورد 
اشاره اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه دو نفر متهم به هویت 
)م. م( و )ع. م ( را دس��تگیر و ادوات و تجهی��زات رایانه ای و 

الکترونیکی آنها نیز کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف 
شده مش��خص ش��د، متهمان به صورت گس��ترده اقدام به 
کالهبرداری در س��ایت دی��وار می کنند و تاکن��ون مبلغی 
حدود ی��ک میلی��ارد و ۳۵۰ میلیون ریال ب��ه همین روش 

سرقت کرده اند.
گودرزی افزود: پرون��ده پس از جم��ع آوری ادله الزم به 
همراه متهم و شاکی به دادس��رای مبارزه با جرایم رایانه ای 

ارسال شد.
سرپرست پلیس فتا تهران بزرگ گفت: شهروندان دقت 
داش��ته باش��ند قبل از واریز وجه کاالیی که در سایت های 
تبلیغاتی دیده و پس��ندیده اند اول کاال را رؤی��ت کرده و با 
دریافت شماره تماس ثابت از فروش��نده مطمئن شوند که 
کاالی تبلیغ شده واقعی است، از قرار گذاشتن با فروشندگان 
این کاالها در مکان های پرت و خلوت خودداری کنید و برای 
رؤی��ت کاال و پرداخت پول آن حتم��ا در اماکن عمومی و پر 

تردد با این افراد قرار مالقات بگذارید.

مصرف دیتا در ایران ١٠درصد 
کاهش یافت

نایب رییس هیات مدیره ش��رکت ارتباطات زیر ساخت 
گفت: مصرف دیتا طی یک ماه گذش��ته ح��دود ۱۰درصد 

کاهش یافت.
فارس - س��جاد بنابی نایب رییس هیات مدیره شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت با بیان اینکه مصرف دیتا طی یک ماه 
گذش��ته حدود ۱۰درصد کاهش یافته است، گفت: از زمان 
ش��یوع ویروس کرونا و تمهیدات مقابله ب��ا این بیماری که 
باعث دورکاری بخش عمده ای از نیروی شاغل در نهادها و 
ارگان های دولتی شده بود به طور میانگین مصرف اینترنت 
در کش��ور افزایش یافت اما در طول یک ماه گذشته مصرف 

دیتا حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: کاهش ۱۰ درص��دی مصرف دیتا طی یک ماه 
گذشته نشان از بازگشت نسبی شرایط کشور دارد به طوری 
که بسیاری از کس��ب و کارها فعالیت خود را آغاز کرده و به 

مرور زمان با وضعیت طبیعی همراه خواهیم بود.
بنابی افزود: اپراتورها و شرکت ارتباطات زیر ساخت در هر 
شرایطی آمادگی کامل را برای ارایه خدمات به مردم را دارند.
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ایلنا - دیلی میل گزارش داد، انگلیس در اظهاراتی بی اساس و مغرضانه مدعی شد که نهادهای این کشور که با کرونا مبارزه می کنند، در معرض حمالت سایبری 
قرار گرفته اند که به روسیه و ایران بازمی گردد. در این ادعای بی اساس آمده است که هکرهای مرتبط با برخی کشورها دانشگاه های انگلستان را هدف قرار داده اند که 

سعی در تولید واکسن و آزمایش کیت دارند و همچنین دانشمندان و پزشکان این دانشگاه ها در معرض این حمالت واقع شدند.

مقامات پلیس تشریح کردند

کالهبرداری های سایبری جدید؛ رسید جعلی و پیامک ناشناس

دریچه

قوه قضاییه مانع دالل بازی سایت های 
درج آگهی شود

نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس، بر ل��زوم ورود دوباره 
دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های اینترنتی خرید و فروش 
تأکید کرد و گفت: توقع این بود که با ورود دس��تگاه قضا در سال 
گذشته، سایت های اینترنتی ساختار فعالیت خود را اصالح کنند 
اما این مساله محقق نشد، از این رو به نظر می رسد که در وضعیت 

کنونی قوه قضاییه بار دیگر باید در این حوزه ورود کند.
خانه ملت - احس��ن علوی نایب رییس کمیس��یون عمران 
مجلس با بیان اهمیت س��اماندهی س��ایت های اینترنتی خرید 
و فروش مس��کن و خودرو، گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی 
خرید و فروش مس��کن و خودرو به مراکزی برای فعالیت دالالن 
و سودجویان تبدیل شده اند، عدم ساختار و چارچوب درست این 
سایت ها موجب شده که دالالن از خالء های قانونی و نظارتی برای 

سودآوری بیشتر استفاده کنند.
نماینده مردم س��نندج و دیواندره  ادامه داد: در س��ال گذشته 
ش��اهد بودیم که تخلفات پی در پی سایت های اینترنتی خرید و 
فروش مسکن و خودرو و تأثیر منفی این سایت ها بر بازار موجب 
شد که قوه قضاییه س��ایت ها را مکلف به درج آگهی بدون قیمت 
پیش��نهادی کند، بعد از این اقدام بخش��ی از تالطمات بازارهای 

مربوطه فروکش کرد.
وی گفت: متأسفانه سایت های اینترنتی خرید و فروش به یاری 
کنندگان مافیای ثروت تبدیل شده اند، در سال های اخیر شاهد 
بودیم که مافیای بازارهای اقتصادی، ثروت و نقدینگی را وارد یک 
بازار اقتصادی کرده و س��پس این بازارها تحت عوامل مختلف از 
جمله سایت های اینترنتی به صورت خواسته یا ناخواسته دچار 

تالطم و تنش شده اند.
علوی بر ل��زوم ورود دوباره دس��تگاه قضا به پرون��ده فعالیت 
سایت های اینترنتی خرید و فروش تأکید کرد و گفت: توقع این 
بود که با ورود دستگاه قضا در سال گذشته، سایت های اینترنتی 
ساختار فعالیت خود را اصالح کنند اما این مساله محقق نشد، از 
این رو به نظر می رسد که در وضعیت کنونی قوه قضاییه بار دیگر 
باید در این حوزه ورود کرده و تذکر جدی را به مدیران سایت های 

اینترنتی بدهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی با 
شیوع بیماری کرونا، دولت مردم را به استفاده از فضای مجازی و 
سایت های اینترنتی برای پیشبرد امور و رفع مشکالتشان ترغیب 
می کند، اما این مساله نباید بهانه ای برای این سایت ها باشد تا در 
سایه افزایش نیاز مردم به استفاده از آن ها، اقدام به موج آفرینی و 

تنش زایی در بازارهای اقتصادی کنند.

دولت برای ایجاد سامانه حقوق
 بهانه می آورد

عضو کمیس��یون بودجه مجلس گفت: دولت برنامه ای برای 
راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد ندارد و همیشه برای انجام این 

کار بهانه می آورد.
فارس - حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس گفت: با وجود تأکید و تصریح قانون برنامه شش��م بر 
راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد به منظور شفافیت در پرداخت 

حقوق ها دولت برنامه ای برای انجام این کار ندارد. 
وی افزود: دولت همواره برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد 
بهانه می آورد و در واقع دولت برنامه ای برای راه اندازی سامانه حقوق 

و دستمزد ندارد. 
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: حدود 
سه سال است از زمان اجرای برنامه شش��م توسعه می گذرد و ما 
وقتی موضوع راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد را از دولت پیگیر 
می شویم، یک روز می گوید وظیفه وزارت اقتصاد است و یک روز 
می گوید وظیفه معاونت امور استخدامی  و واقعیت این است که به 
هر حال دولت مسوول این کار است. هر جزیی از دولت که مسوول 
باشد باید این کار انجام شود.  حاجی دلیگانی گفت: دولت همانطور 
که گفتم اقدامی  برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد نکرده و 
می گوید مجلس و صدا و سیما حقوق های خود را اعالم نمی کنند. 
وی در پایان گفت:  دولت سامانه حقوق و دستمزد را راه اندازی 
کند و در این ش��رایط هر کس��ی که حقوقش را اعالم نکند رسوا 

می شود.

سامانه ارزیابی دفاتر پیشخوان 
راه اندازی شد

س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی 
س��امانه جامع ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیش��خوان خدمات 

دولت با هدف نظارت آنالین بر عملکرد این دفاتر خبر داد.
رگوالتوری- ش��هرام حی ش��اد مدیرکل دفتر نظارت بر 
خدمات پستی و دفاتر پیش��خوان خدمات رگوالتوری در این 
باره گفت: س��امانه جامع ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت، با ه��دف مکانیزه کردن تمام��ی فرآیندهای 
مربوط به خدمات در این دفاتر، بررس��ی عملک��رد و نظارت 

مطلوب تر بر آنان به صورت برخط، راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه این سامانه براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات ایجاد شده است، گفت: در این سامانه 
فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاس��به امتیازها، رتبه بندی 
دفاتر و نمایش آن پیش بینی شده است. حی شاد فضای دفتر، 
تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، میزان رضایت مندی مردم 
از خدمات براساس نتایج نظرسنجی، س��ابقه فعالیت دارنده 
پروانه و .... را از شاخص های ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات 
عنوان کرد. وی ادام��ه داد: همچنین دریاف��ت وجوه مازاد بر 
هزینه خدمات ابالغی از س��وی رگوالتوری، جعل یا مخدوش 
کردن پرونده و مدارک تامین کنندگان خدمات، تغییر مکان و 
نشانی دفتر بدون موافقت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی مناطق، عدم وجود امکانات الزم برای ارائه خدمات به 
جانبازان، معلوالن و سالمندان و ... از شاخصهای دارای امتیاز 
منفی است. وی با اعالم اینکه تمام مراحل ارزیابی و رتبه بندی 
دفاتر در این س��امانه برخط اس��ت، گفت: با راه اندازی سامانه 
ارزیابی، رتبه بندی دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می شود 
و دیگر نیازی به خوداظهاری مکتوب نیست. همچنین از این 
پس، خدمات دس��تگاه ها براس��اس رتبه ای که دفاتر در این 
سامانه کسب می کنند، به آنها واگذار می شود، به همین دلیل، 
ثبت نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان 
الزامی است. حی شاد با تاکید بر ضرورت خوداظهاری در این 
سامانه، اضافه کرد: ارزیابی تمام دفاتر از امروز )۱۵ اردیبهشت( 
آغاز شده و دفاتر پیش��خوان ظرف مدت یک ماه می توانند به 
س��ایت س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منوی 
خدمات الکترونیکی و ی��ا س��امانه ارزیابی و رتبهبندی دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت، مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند.

روز قبل مقامات پلیس در خبرهای جداگانه گزارش های متعددی از رواج 
کالهبرداری های جدید سایبری در کشور دادند، از تهیه رسید های جعلی 
در خریدهای اینترنتی گرفته تا ارسال پیامک های ناشناس و به ظاهر اشتباه 

و در نهایت دستگیری یک کالهبردار اینترنتی به کمک اینترپل.
فناوران - س��ردار کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگی��ری پایتخت با 
بیان اینکه تعدادی کالهبردار به بهانه واریز وجوه کاال از فروش��ندگان و یا 
خریداران فضای مجازی کالهبرداری می کنند، گفت: هوشیاری شهروندان 

در انجام معامله از وقوع این جرایم جلوگیری می کند.
وی گفت: با توجه به دس��تاورد های علم نوین و بستر س��ازی گفتگو در 
فضای مجازی و امکان درج آگهی فروش در این فضا و همچنین دست یابی 
آسان به مشتری، تعدادی از شهروندان تمایل دارند برای خرید و یا فروش 
اجناس و کاال های دست دوم مشخصات کاال را در فضای مجازی درج کنند.

این مقام انتظامی  ب��ه خبرگزاری میزان گفت: گاه��ی افرادی که مدعی 
خرید کاال هستند پس از گفتگو با فروش��نده و اعالم قطعی قیمت در قرار 

مالقات مدعی واریز وجه به شماره کارت فروشنده می شوند.
وی افزود: معموال این افراد از پایانه س��اتنا که م��دت زمان طوالنی تری 
برای واریز بانکی نیاز دارند اس��تفاده می کنند و با نشان دادن رسید جعلی 
مدعی می شوند که از پایانه ساتنا وجه کاال را واریز کرده اند و پس از گذشت 

چندساعتی مبلغ کاال واریز خواهد شد.
رییس پلیس پیشگیری پایتخت با تاکید بر اینک��ه تا زمان واریزی وجه 
کاال از تحویل آن اجتناب کنید، گفت: گاهی کالهبرداران در حضور خریدار 
از پایانه ساتنا استفاده می کنند، ولی پس از تحویل گرفتن کاال و دور شدن 
از محل تقاضای انتقال به حساب فروشنده را کنسل می کند و فروشنده بعد 
از ۲۴ ساعت که پول به حسابش واریز نمی شود از گرفتار شدن در دام این 

کالهبرداری با اطالع می شوند.
س��رهنگ ظهیری با بیان اینکه تعدادی از کالهب��رداران تراکنش های 
جعلی به فروشندگان کاال ارایه می دهند، تاکید کرد: تا زمانی که تراکنش 
بانکی و واریز پول به حس��اب تان از سمت بانک به ش��ماره تلفن تان اعالم 

نشده است از تحویل کاال خودداری کنید.
وی با بیان اینکه کالهبرداری در فضای مجازی صرفا از سوی خریداران 
انجام نمی ش��ود بلکه گاهی فروش��ندگان از خریداران ک��اال کالهبرداری 
می کنند، گفت: با بررسی پرونده ای ارجاعی به پلیس گاهی دیده می شود 
ش��هروندان با مراجعه به کالنتری ها اظهار می دارند، قص��د خرید کاال در 
فضای مجازی را داش��تند و مبلغی را به عنوان بیعانه به حس��اب فروشنده 
واریز کرده اند، ولی فروشنده پس از واریزی وجه، دیگر پاسخگوی تلفن وی 

نبوده و از تحویل و یا استرداد وجه امتناع می ورزد.
سردار ظهیری با تاکید بر اینکه با هوشیاری شهروندان می توان از وقوع 
این نوع جرایم جلوگیری کرد، از ش��هروندان خواس��ت: پ��س از اطالع از 
مشخصات کاال در فضای مجازی، خرید و فروش کاال را در فضای حقیقی و 

با رعایت ارکان صحت معامالت انجام دهید.
مراقب پیامک های ناشناس و اشتباهی باشید

در خبری دیگر سرهنگ شهاب امینی رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی 
ناجا درخصوص پیامک های ناشناس��ی که درخواس��ت انتقال پول دارند، 
هشدار داد و گفت: پیامک های ناشناسی که در آن درخواست واریز پول به 

شماره کارت افراد غیر دارند، قابل اعتماد نیست.
به گزارش فارس، وی با بی��ان لزوم دقت کافی در هنگ��ام انتقال پول به 
حساب س��ایرین، افزود: کالهبرداران در این روش، اقدام به ارسال پیامک 
با الگوی اتفاقی در انتخاب مخاطب ک��رده و در این بین، افرادی که منتظر 
اعالم شماره کارت از سوی آشنایان خود هستند، بدون بررسی الزم، وجه 

درخواستی را به حساب آنان انتقال می دهند.  
رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از مردم خواست اگر قصد انتقال 
پول به کارت کسی را داش��ته و به ناگهان پیامکی دریافت کردید که تاکید 
دارد پول را به ش��ماره کارت فرد دیگری واریز کنید، ضروری است پیش از 

اطمینان از صحت و سقم این پیامک، اقدام به واریز وجه نکنید.
س��رهنگ امینی پیش از ای��ن نیز به ش��هروندان هشدار داد نس��بت به 
کالهبرداری با شگرد پیش فروش و مشارکت در ساخت مسکن آگاه باشند.

وی با بیان این که درج آگهی ه��ای تبلیغاتی به اش��کال مختلف دلیلی 
بر صحت آنها نیست، گفت: ممکن اس��ت در پس یک تبلیغ، افرادی شیاد 

فعالیت کنند که قصد کالهبرداری از خریداران مسکن را داشته باشند.
سرهنگ امینی ادامه داد: کالهبرداران با شگردهای متقلبانه و وعده های 
توخالی، ابتدا اقدام به جلب اعتم��اد متقاضیان کرده و پس از دریافت مبلغ 

مورد توافق، ملک ادعایی را همزمان به چند نفر می فروشند.
این مقام انتظامی  با بیان اینکه کالهبرداری با ترفند مشارکت در ساخت 
نیز یکی دیگ��ر از ترفندهای ش��یادان اس��ت، افزود: الزم اس��ت این گونه 
قراردادها در بنگاه های معامالت ملک��ی دارای مجوز منعقد و کد رهگیری 
معتبر دریافت شود. رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا در پایان توصیه 
کرد: هموطنان برای پیشگیری از چنین وقایع��ی، معامالت و قراردادهای 
خود را در مراکز رسمی و قانونی به ثبت رسانده و در هنگام خرید، اجاره محل 

کار یا سکونت از مالک بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.
کالهبردار اینترنتی به ایران بازگردانده شد

و در نهایت اینکه رییس پلیس بین الملل ناجا از دس��تگیری و اس��ترداد 
کالهبردار اینترنتی متواری خبر داد.

سردار هادی شیرزاد گفت: برابر دستور مقامات قضایی در خصوص فردی 
که به اتهام کالهبرداری اینترنتی، )برداشت های غیر قانونی از حساب افراد 
و خرید ارز دیجیتال( تحت پیگرد قرار گرفته ب��ود، تحقیقات الزم انجام و 

مشخص شد فرد مذکور به خارج از کشور متواری شده است.
وی افزود: پلیس بین الملل ناجا با همکاری خوب پلیس فتا و با استفاده از 
ظرفیت های موجود در بانک های اطالعاتی سازمان اینترپل و هماهنگی های 
الزم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه وی اعالن قرمز صادر و متهم را 

در کشور محل اختفاء ردیابی و مورد شناسایی قرار داد.
ریی��س پلی��س بین الملل ناجا گف��ت: بر اس��اس اعالن قرم��ز صادره و 
هماهنگی های انجام ش��ده با پلیس آن کشور، متهم  دس��تگیر و صبح روز 
جمعه دوازدهم اردیبهشت از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به 
کشور منتقل و برای سیر مراحل قانونی و پلیسی تحویل مقامات قضایی شد.

میلیون ها دانش آموز که حتی تلویزیون ندارند چه برسد به گوشی هوشمند!
آموزش

طبق گفته های مسووالن آموزش وپرورش، ۶۰ درصد دانش آموزان 
به »شاد« وصل ش��ده اند و در این میان ۴۰ درصد به دالیل مختلف 
از حضور در کالس درس مجازی جا مانده ان��د؛ دانش آموزان برخی 
مناطق محروم حت��ی تلویزیون ه��م ندارند بنابراین »ش��اد« اصاًل 

برایشان معنایی ندارد.
تسنیم - عدالت آموزشی و ارتباط آن با پلتفرم آموزشی »شاد« 
را ش��اید با ش��نیدن این جمله که ۴۰ درصد دانش  آموزان به دالیل 
مختلف همچون نداش��تن اینترنت و گوشی هوش��مند از حضور در 
فضای مجازی و تحصیل در کنار س��ایر همکالس��ی ها جا مانده اند، 

بهتر بتوان درک کرد.
طبق آماری که وزیر اعالم کرده اس��ت، ۶۰ درصد دانش  آموزان به 
»شاد« وصل ش��ده  اند و ۴۰ درصد از حضور در این فضا بازمانده اند 
البته او قول داده است تا تمام دانش  آموزان را تحت پوشش آموزش 

قرار دهد.
وزیر آموزش وپرورش حتی این را گفته است که الزامی  برای حضور 
دانش آموزان در »شاد« وجود ندارد و اگر خانواده ای توان اقتصادی 
کافی را ندارند برای خرید گوشی خود را به زحمت نیاندازد، ما برای 
کمک آمدیم، ن��ه برای اذیت ک��ردن مردم و اجبار. راضی نیس��تیم 

خانواده ای خودش را به مشقت بیندازد.
اگر همین گذاره را در نظر بگیریم و امیدوار باش��یم که این وعده 
وزیر آموزش وپرورش رنگ اجرا به خود بگیرد، اما چند پرسش درباره 

چگونگی تحت پوشش قرار دادن تمام دانش آموزان مطرح است.
در گفت وگوهایی که با تعداد زیادی از معلمان داشتیم، آنها گفتند، 
تعدادی از دانش آموزان شان از کالس درس “شاد« جامانده اند و هنوز 
عضو این پیام رس��ان نشده اند؛ آنها به این موضوع هم اش��اره کردند 
که حاال کالس درس حقیقی در بستر مجازی »شاد« اجرا می شود، 
معلم تم��ام دانش آموزان را رصد می کند و اگر فردی آنالین نباش��د 
غیبت می خورد و معلمان ملزم هس��تند طبق برنامه درسی خود در 

کالس های شاد تدریس کنند.
 نقطه آغاز مشکالت خانواده ها

همین موضوع نقطه آغاز مشکالت خانواده  هاس��ت، پدر یا مادری 
که مشاهده می کن��د فرزندش از کالس درس ج��ا مانده و معلم هم 
مشغول به تدریس دروس است، برای جبران عقب افتادگی تحصیلی 
فرزندش ناگزیر به خرید گوشی هوشمند است، حاال یا به سختی از 
پس هزینه های گوشی های هوشمند که این روزها کف قیمت آن از 
س��ه میلیون باالتر اس��ت برمی آید یا اینکه نمی تواند و قید تحصیل 
مجازی فرزن��دش را می زند. ح��ال در این میان آس��یب های روانی 
جاماندن از کالس درس »شاد« برای دانش آموزی که می بیند بیشتر 
همکالسی هایش مشغول یادگیری هس��تند اما او از قافله “شاد« جا 

مانده است! بماند.
حاال در میان تم��ام این دغدغه ه��ا و دلنگرانی ه��ای خانواده ها و 
دردس��ری که حضور در کالس درس »ش��اد« در روزهای کرونایی 
برایشان رقم زد، وزیر آموزش وپرورش در رسانه ها می گوید نیازی به 
خرید گوشی نیست و خانواده ها خود را به دردسر نیاندازند، اما آیا به 
معلمان اعالم شده اس��ت با دانش آموزانی که توان حضور در کالس 

درس »شاد« را ندارند، همکاری شود.
وقتی وزیر آموزش وپرورش در تلویزیون درباره ظرفیت شبکه شاد 

برای برگزاری آزمون های آنالین اعالم می کند: در حال بررسی شرایط 
و امکان امتحانات در بستر پیام رسان »شاد« هستیم” دانش آموزی 
که از حضور در این فضا باز مانده است، به لحاظ روانی چه اضطراب و 

نگرانی را تحمل خواهد کرد؟
به هر حال به نظر می رس��د صرف نظر از صحبت های این روزهای 
مسووالن آموزش  و پرورش، خواسته یا ناخواسته خانواده ها را دچار 
دردس��ر و نگرانی هایی کرده اند که این موضوع طی یک گفت وگوی 
ساده با خانواده ها و حتی سرزدن به موبایل فروشی ها قابل رصد است.

پدری که برای خرید گوش��ی ب��رای فرزندش اقدام کرده اس��ت، 
می گوید: گوشی هوش��مند داریم اما چون در اختیار من است ناچار 
شدم به خرید گوشی برای پسرم شدم چرا که معلم در فضای مجازی 
تدریس می کند و چاره ای جز تهیه گوشی برای دو پسرم ندارم؛ االن 
هم گوشی آنقدر گران شده اس��ت که موبایل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومانی یک ماه قبل را سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می فروشند وقتی 

هم علت گرانی را جویا می شویم می گویند، جنس در بازار نیست.
 دانش آموزانی که از آموزش مجازی جاماندند

حال این بخشی از دغدغه خانواده هایی اس��ت که تا حدی توانایی 
مالی برای خرید گوش��ی هوش��مند را دارند اما بخش دیگر ماجرا، 
خانواده هایی هستند که توان مالی خرید گوش��ی را ندارند و از قضا 
ساکن مناطق روس��تایی و عشایری هم نیستند در حاشیه شهرهای 
بزرگ یا اصاًل همین برخ��ی مناطق تهران زندگ��ی می کنند، حال 
تکلیف ای��ن دانش آموزان ک��ه از کالس درس »ش��اد« بازمانده اند، 

چیست؟
یکی از مخاطبان در واکنش به صحبت های وزیر آموزش وپرورش 
درباره شبکه ش��اد می گوید: این س��امانه خطوط اختالف طبقاتی 
را پررنگ کرد حتی اگ��ر آموزش آنهایی که از »ش��اد« جا ماندند به 
روش های دیگر جبران ش��ود، ای��ن کودک حس��رت همراهی بقیه 
کودکان در شاد را دارد؛ این حس��رت ها تلخ و خانمان سوز است این 
روزها ش��نیدن حس��رت پدر و مادرها در تأمین ی��ک موبایل برای 

استفاده فرزندشان از غم انگیزترین اخبار است.
حتی اگر به گفته مسووالن آموزش و پرورش، مدارس باید راهکاری 
برای آموزش ای��ن دانش آموزان پیدا کنند ام��ا معلمی که حاال تمام 
وقتش درگی��ر آموزش مجازی اس��ت، چگونه فرص��ت پرداختن به 
دانش آموزان بازمانده از ای��ن جریان را دارد یا اینک��ه حتی اگر این 
ظرفیت هم فراهم باش��د آیا ای��ن اطمینان وج��ود دارد که مدارس 

برنامه ای برای آموزش این دانش آموزان طراحی کنند؟
 معلمانی که گوشی و تلویزیون می خرند

فریبا ای��ازی روزبهانی؛ معلم مدرس��ه ش��بانه روزی در این رابطه 
می گوید: در مدرسه شبانه روزی ما دانش آموزان اصاًل اینترنت ندارند، 
در پایه دوازدهم دو دانش آموزم در کالس درس »شاد« غایب هستند 
چون گوش��ی ندارند البته با آنها به صورت تلفنی در ارتباط هستم و 
دروس را پیگیری می کنم؛ معلمانی هس��تند ک��ه تالش می کنند تا 
دانش آموزانشان از آم��وزش مجازی باز نمانند و در این باره ش��اهد 
بودیم برخی معلمان گوشی هوشمند و تلویزیون برای دانش آموزان 
خود خریدند اما آیا این امکان برای تمام معلمان وجود دارد که برای 
دانش آموزان گوشی بخرند؟ آموزش و پرورش هم تا به امروز راهکاری 
برای این دانش آموزان ارایه نکرده است و عماًل آنها از جریان آموزش 

مجازی جا ماندند.
گروه دوم دانش آموزانی که از »ش��اد« جا مانده اند، دانش آموزان 
مناط��ق روس��تایی و عشایری هس��تند ک��ه اساس��اً در آن مناطق 
زیرساختی فراهم نیست و حاال به دلیل نبود امکانات و نگرانی نسبت 
به خأل آموزشی دانش آموزان این مناطق، معلمان آستین های همت 

را باال زده و کالس های درس حضوری را برگزار کردند.
منصور شعبانی؛ معلم عشایری از اس��تان فارس که ۹ دانش آموز 
در کالس ۵ پای��ه دارد، می گوید: من خودم گوش��ی دارم و با فضای 
مجازی هم مرتبط هستم اما دانش آموزانم اصال اینترنت ندارند تازه 
اگر اینترنت هم باشد اصاًل ابزار تدریس یعنی موبایل را ندارند در این 
منطقه حتی تلویزیون هم نیست بنابراین کالس درس »شاد« اصاًل 

برای آنها معنایی ندارد.
او ادامه می دهد: اسفند ماه مدارس کاماًل تعطیل بود اما چون نگران 
عقب ماندگی درسی دانش آموزان بودیم و در این مدت آنها آموزشی 
را دریافت نکرده بودن��د،  بعد از تعطیالت عی��د کالس های درس را 
برگزار کردیم و آموزش ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به صورت 

حضوری ارایه می شود تا دانش آموزانم از جریان آموزش باز نمانند.
 وزارت ارتباطات تکالیف خود را فراموش نکند

در کنار تمام این مشکالت بای��د به این موضوع اعت��راف کرد که 
آموزش  و پرورش به تنهایی توان حمایت از دانش آموزان بازمانده از 
جریان آموزش مجازی را ندارد، در این میان وزارت ارتباطات وظایف 

مهمی  را برعهده دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.
طبق ماده ۶۹ قان��ون برنامه ش��شم توس��عه، وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات با رعایت مصوبات ش��ورای عال��ی فضای مجازی 
مکلف اس��ت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم 
اجرای قانون برنام��ه، هوشمند س��ازی مدارس، امکان دسترس��ی 
الکترونیکی )س��خت افزاری، نرم افزاری و محتوا( به کتب درس��ی، 
کمک آموزشی، رفع اشکال، استعداد س��نجی، آموزش مهارت های 
حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمام 
دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای 

بزرگ فراهم کند.
بند “ج” تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۹ کل کشور نیز به این موضوع 
اش��اره دارد: توس��عه زیرس��اخت های الکترونیکی وزارت آموزش و 
پرورش با رویکرد ارایه عادالنه آموزش های مجازی؛ بر اساس این بند 
به وزارت ارتباطات اجازه داده می ش��ود از طریق سازمان توسعه ای 
و ش��رکت های تابعه خود در چارچوب ماده ۲7 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به منظور انجام 
پروژه های دولت الکترونیک و توس��عه خدمات الکترونیکی از جمله 

هوشمندسازی مدارس اقدام کند.
آیا نمایندگ��ان مجلس برای اج��رای این قوانی��ن و مکلف کردن 
دس��تگاه های مس��وول در این رابطه، از ابزار نظارتی خود اس��تفاده 
خواهند کرد آن هم در ش��رایطی که این روزه��ا آموزش مجازی در 
روزگار کرونایی مدارس به یکی از نیازهای جدی تبدیل ش��ده است 
و چه بسا با ش��کل گیری موج دوم کرونا در پاییز امسال یکبار دیگر 
نیازمند تجربه کردن آموزش در فضای مجازی باشیم؛ پس در این ایام 
باید چاره ای اندیشید تا سال تحصیلی آینده همانند امسال معلمان و 

دانش آموزان گرفتار حاشیه های آموزش مجازی نباشند.

۶ ضعف آموزش مجازی در وزارت آموزش و پرورش
بس��یج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدان در نامه ای 
خطاب به حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش  و پرورش استان سیستان 
و بلوچستان تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش ضمن رفع هرچه سریع تر 
نواقص و ایرادهای شیوه آموزش مجازی فعلی، با استفاده از نظر کارشناسان 
و متخصصان، طرحی بنیادین و راه حلی جامع را برای شرایط بحرانی تدوین 

کرده و شیوه ای نوین و جامع را برای آموزش ارایه دهد.
آنا – در این نامه آمده اس��ت: ویروس منحوس کرونا ک��ه از دو ماه قبل 
سالمت جسمانی افراد جامعه را هدف قرار داده اس��ت، حال در مرحله ای 
است که متاسفانه در صورت عدم کنترِل شرایط فعلی آموزشی، آسیب های 
جدی به تعلیم و تربیت وارد خواهد کرد و البت��ه راهکار وزارتخانه آموزش 
و پرورش برای تداوم روند آموزش��ی تدریس مجازی است که نقاط قوت و 
ضعف آن باید بررسی شده تا بتوان برای روزهای سخت تر و حوادث دشوارتر 

آماده شد.
اگرچه تدری��س مجازی  می تواند نق��اط قوتی همچون اس��تفاده بیشتر 
آموزش و پرورش از رسانه های جمعی و فضای مجازی برای پیشبرد اهداف 
آموزش��ی، ایجاد اپلیکیشن اختصاصی آموزش و پرورش )شاد( و... را دارا 
باشد اما نقاط ضعفی نیز دارد که باید توجه ویژه ای به آن ها شود و به شرح 

ذیل است:
۱( عدم توجه به دانش آموزان س��اکن در مناطق��ی از کشور )نقاط صفر 

مرزی و...( که فاقد اینترنت و شبکه اطالع رسانی هستند.
۲(  عدم وجود زیرس��اخت ارتباطی مناس��ب برای اس��تفاده از تدریس 

مجازی در بسیاری از مناطق محروم و کم برخوردار
۳( هدررفت اس��تعدادهایی که امکان بهره من��دی از تدریس مجازی را 

ندارند
۴( آس��یب های اس��تفاده بیش از حد از وس��ایل الکترونیکی به سالمت 

جسمی دانش آموزان و عدم توجه به آن
۵( عدم تس��لط کافی برخ��ی خانواده ها بر چگونگی س��از و کار تدریس 
مجازی. در این صورت بیم آن می رود که خانواده ها پیگیری تدریس مجازی 
را کامال به خود فرزند واگذار کرده و خطر استفاده بدون نظارت دانش آموزان 

از فضای مجازی وجود دارد.
۶( پایین بودن کیفیت آموزش مجازی فعلی

محدودیت ها همواره موجب پیشرفت بشر بوده و ویروس منحوس کرونا 
که خود چالشی بزرگ را برای نظام آموزش��ی ایجاد کرده موجب پرداختن 
بشر به ابعاد گسترده تری از آموزش شده است. لذا مسووالن باید تالش خود 

را برای استفاده از تمامی ظرفیت های آموزشی انجام دهند.
ما به عنوان جمعی از دانشجویان دغدغه من��د در فضای تعلیم و تربیت، 
ضمن انتقاد از کاس��تی های ش��یوه کنونی که موجب ش��ده ت��ا جمعی از 
دانش آموزان این مرز و بوم از آموزش صحیح عقب بمانند، خواس��تاریم تا 
وزارت آموزش و پرورش عالوه بر رفع هرچه سریع تر نواقص و ایرادهای این 
شیوه آموزشی، با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان، طرحی بنیادین 
و راه حلی جامع را برای شرایط بحرانی تدوین کرده و شیوه ای نوین و جامع 

را برای آموزش ارایه دهد.
ما دانشجو معلمان به عنوان عضوی از خانواده آموزش و پرورش، آمادگی 
خود جهت تدوین شیوه نوین آموزش��ی که در باال ذکر شد را اعالم کرده و 
برای گام نهادن در این مسیر دش��وار که نیازمند تحقیقات و پژوهش های 

تخصصی است، از مسووالن آموزش و پرورش درخواست همکاری داریم.
در شرایط فعلی نیز دس��تان خود را در دست خانواده دلسوز خویش قرار 
داده و آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه های مختلف برای کمک به 
حل این معضل از جمله آماده کردن بس��ته های آموزشی اعالم می داریم. 
باشد که بتوانیم کمکی هرچند اندک به نظام آموزشی کشور کرده تا هیچ 

استعدادی به دلیل نبود زیرساخت های متعدد آموزشی قربانی نشود.
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