
گزارش روز
صفحه ۵
 شنبه 20 دی ۱۳۹۹ 
2۵ جمادی االول ۱۴۴2 - شماره 226۵7

افقی:
1- یکی از اهداف بلند و مهم رهبران ایران اسالمی پس 
از پیــروزی انقالب- نامی برای مرغابی 2- قیام خونین 
آنها خونی تازه در کالبد انقالب اســالمی ایران تزریق 
کرد 3- خشــنود و موافق- جــد و پدربزرگ- بتی در 
زمان جاهلیت- اثری از اسکار وایلد 4- بیش از اندازه و 
حد لزوم- بنیانگذار نهضت اخوان المسلمین- نام جدید 
ســرزمین دیلمســتان 5- عدد ده در زبان آذری- قرار 
گرفتن در وضعیت مناسب برای رویارویی با خطر- پشت 
ســر گذاردن 6- حرف فاصله- از دین برگشتن و کافر 
شــدن- بلندترین استخوان بدن 7- شهری قدیمی در 
کشــور افغانستان- ســازمان فضانوردی آمریکا- رفیق 
مشهدی 8- کبوتر صحرایی- نوعی لیمو- سخن چینی 
9- از کشــتی گیران اسبق تیم ملی کشتی ایران- والی 
ســفاک کوفه که فرمان به شــهادت رســاندن ساالر 
شهیدان و یارانش را صادر کرد 10- سازمان تولیدکننده 
نفت کشــورهای عربی- آنچه خرید و فروش می شود- 
رئیس جمهور فعلی فرانسه که سودای ژنرال دوگل شدن 
را در ســر دارد 11- گیاه مرداب رو- مکانی برای تهیه 
برنامه هــای رادیو و تلویزیون و تهیه فیلم ســینمایی- 
بندری در کشور دانمارک 12- الفبای موسیقی- چراغ 
دریایی- زنگی آن معروف است 13- سرگرد قدیمی- از 
 بیماری هــای پوســتی- از ایــن افراد بایــد حذر کرد 
14- نامه سرگشاده- کارگردان فیلم معروف خورشید 
که نمایش های آن در جشنواره ها مورد توجه اهالی هنر 
 قرار گرفته است- شهری باستانی در کشور ترکمنستان 
15- از حیوانــات جنگل های شــمال ایــران- رئیس 

فدراسیون کشتی- جزیره ای در خلیج  فارس.

عمودی:
1- امروز مصادف است با ســالروز شهادت این 
دولتمرد دلسوز و مصلح که آرزویش سربلندی 
ایران بود- سوره ای که به فاتح الکتاب معروف است 
2- معروف ترین قصیده خاقانی شاعر بلندآوازه 

شماره 11865 جدو    ل

قرن ششم- سیم منفی برق 3- بهترین ماه خدا- 
تیغه دولبه سالمتی- این یکی را آدم عاقل به ریشه 
نمی زند 4- ســیاهرگ- کاشف قوانین جریانات 
اساسی الکتریکی- ســتون بدن- ضمیر غایب 
5- از واحدهــای وزنی عراق- قدرت و توانایی- 
قدیمی ترین دانشگاه کشور انگلستان 6- خیر و 
برکت- در مرتبه خود قرار گرفته- دریاچه ای در 
دامنه قله دماوند 7- از شــهرهای مرزی استان 
خراســان رضوی- بیمار و ناتــوان- ام الخبائث 
8- نمایشنامه ای از مولیر- مزد و پاداش 9- مرگ 
بر اثر غصه- بخشــیدن چیزی به دیگران بدون 
چشمداشت- بررسی و پیگیری در مورد هرچیز 
و به خصوص شکایت 10- میوه تلفنی- نوعی ساز- 
بی ارزش و بی مصرف 11- از بزرگراه های مهم شمال 
به جنوب در پایتخت- سمت راست لشکر 12- تیر 
پیکاندار- فعل مضارع- خواستن در زبان عربی- 
پایتخت کشور ترکیه 13- فیلمی از یولماز گونی 
کارگردان سینمای ترکیه- در مثل چنین رفیقی 
نمی تواند همسفر خوبی در سفر باشد- ضمیر اول 
شخص جمع 14- پزشکی که قسم نامه اش را باید 
پزشــکان انجام دهند- چهار من تبریز- سخن 
این  پربیننده سیما در  از مجموعه های  بیهوده- 
روزها 15- آرامش و وقار- ورزشگاه معروفی در 

شهر میالن ایتالیا.

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/03/26 و مجــوز شــماره 578 مــورخ 
99/5/4 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای محمد رضایی به شماره 
ملــی 0569668573 به ســمت رییس هیات 
مدیره، آقای احمد موحدنســب به شماره ملی 
0042483603 به ســمت نایــب رییس هیات 
مدیره، آقای محمدحسن نوبختی به شماره ملی 
0052863239 به ســمت مدیــر عامل و عضو 
هیات مدیره و آقای عباس ســلیمانی به شماره 
ملی 0051136198 به ســمت قائم مقام مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره تعیین شــدند. کلیه 
اســنا د و اوراق تعهدآور با امضاء دونفر از اعضاء 
اصلــی و مدیر عامل یا قائم مقام او همراه با مهر 
صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری بامضاء 

مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق قرض الحسنه مسجد انصارالحسین

 به شماره ثبت ۳۳66 و شناسه ملی ۱0۱002۱۴708 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محالتی،  پالک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت ۳۳27۵ 

و شناسه ملی ۱۴00۳867۹۵2 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مسعود عبید رحمانی شــماره ملی 2594110892 و عاطفه 
سورکی شــماره ملی 2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و 
شرکت صنایع غذایی گلتر شناســه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان 
شناســه ملی 10103878908 به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 

10100523660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت ۵72۹8 و شناسه ملی ۱0۱0۱02۳780

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳02۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۹0078۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2068۹۱ 

و شناسه ملی ۱0۱02۴8۵022

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴6۵6۳6 

و شناسه ملی ۱۴00۴6۴۴۹۵۳

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 608۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵87۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

❖

اثرات سوء فرهنگی و به طور خاص در فضای 
مجازی، به تدریج روی ذهن و دل مخاطبان تاثیر 
می گذارد. به طوری که مصرف کنندگان این آثار 
بدون اینکه متوجه باشند معموالً در برابر آنها 
منفعل بوده و در یک بازه زمانی، آرام آرام به 
یک فرد جدید با افکار و روحیات جدید تبدیل 
می شوند. حال اگر مخاطبین این آثار، کودکان و 
نوجوانان باشند، به دلیل شکنندگی و اثرپذیری 
بیشترشان عواقب به مراتب خطرناک تری در 

انتظارشان خواهد بود.
فضــای مجازی رها شــده اما بــرای کودکان و 
 نوجوانــان دانش آموز حکم چرخ گوشــت روشــن
رها شده در گوشه خانه را دارد که هر لحظه ممکن 

است دست کنجکاوی را طعمه خود کند.
ســن کودک و نوجوان ســن کنجکاوی است و 
این رهاشــدگی در فضای مجازی مانند همان چرخ 
گوشت است. با این تفاوت که عالوه بر آسیب فیزیکی، 
آســیب های روحی، روانی و فرهنگی ایجاد می کند 
که کنترل و درمان این آسیب ها به مراتب از آسیب 
فیزیکی دشوارتر است و چه بسا که این آسیب ها آینده 

دنیا و آخرت فرد را تباه کند.
افت تحصیلی 70 درصد دانش آموزان

آمارهای مختلف پژوهشگران قبل از شروع بیماری 
کرونا نشان می دهد در حدود 70 درصد دانش آموزان 
ما در اثر استفاده غیر صحیح از فضای مجازی دچار 
افت تحصیلی شده اند. حال تصور کنید با شیوع این 

خواب زمستانی مسئوالن
 در بی توجهی به آثار سوء آموزش مجازی

بررسی آسیب های حضور دانش آموزان در فضای مجازی 
و راه های پیشگیری از آن

 بخش دوم

بخشــی از دغدغه های اولیاء دانش آموزان: در حال حاضر اتفاق بســیار 
خطرناکی که در حال گســترش است اینکه بسیاری از نوجوانان، عالقه 
خاصی به بازی های رایانه ای آنالین پیدا کرده اند و زمینه آشنایی آنها نیز 
از طریق حضورشان در فضای مجازی برای شرکت در کالس های درسی 
است... مجازی شدن آموزش به علت شیوع ویروس کرونا، زمینه وابستگی 
دانش آموزان به گوشی همراه برای وصل شدن به شبکه های اجتماعی و 
حتی بازی های رایانه ای که بیشتر جنگی است را افزایش داده که امروزه 

به یک دغدغه در بین خانواده ها تبدیل شده است.

 میثم نهنگی، پژوهشــگر علوم تربیتی و کارشــناس حــوزه آموزش: 
 گزارش نواقص آموزش مجازی در ســال تحصیلی گذشته را خدمت 
کمیسیون آموزش مجلس ارائه کردیم تا در سال تحصیلی جدید بازبینی 
و اصالح گردد اما متاسفانه این امر میسر نشد و هر قدر کمیسیون آموزش 
مجلس جدید را هم برای دیدار با آقای منادی رئیس  این کمیســیون 
تحت فشار قرار  دادیم متاسفانه به خاطر ابتالی ایشان به کرونا  موفق به 

دیدار و طرح این موضوعات نشدیم!

بیمــاری منحوس و افزایش اســتفاده دانش آموزان 
از فضای مجــازی برای ادامه روند تحصیلی مدارس 
تعطیل شــده چه مقدار به این اثرات مخرب اضافه 

شده است.
آقــای میثم نهنگی، پژوهشــگر علوم تربیتی و 
کارشــناس حوزه آموزش در گفت وگو با گزارشــگر 
روزنامــه کیهان با بیان این مطلــب اظهار می دارد: 
»تعارض ارزش ها، گسترش ارتباطات نامتعارف، شکاف 
نسل ها، سوءاستفاده جنسی و... گوشه ای از این اثرات 
مخرب است که جبران اثرات سوء هر یک از آنها برای 
یک فرد ممکن است تا آخر عمر هم محقق نگردد.«
او در ادامه همین بحث می افزاید: » بعد از شیوع 
کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی رهاشده در 
کشــور ما، قطعاً تخریب این فضا با توجه به کاهش 
سن استفاده از آن ریشه ای تر و عمیق تر از گذشته در 
روح و روان کودکان ما در حال وقوع اســت اما هنوز 

آمار رســمی در این مورد منتشر نشده است که این 
عدم انتشــار و یا عدم پژوهش در این زمینه از سوی 

پژوهشگران خود جای سؤال دارد.«
اعتیاد به بازی های رایانه ای آنالین

یکی از آسیب های شــایعی که در این روزهای 
کرونایی مبتالبه بسیاری از دانش آموزان شده، روی 
آوری بیش از گذشته نوجوانان به بازی های رایانه ای 

آنالین است.
خانم زهرا حســنی، مــادر دو فرزند که یکی از 
آنها در آســتانه ورود به مدرســه است به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »با پیشرفت های نرم افزاری 
کــه در دنیا اتفاق افتاده، کنجــکاوی کودکان اصاًل 
قابل مقایســه با گذشته نیست. فرزند من که هنوز 
یک سال تا مدرســه رفتنش باقی مانده، به راحتی 
یــاد گرفته که با گوشــی موبایــل کار کند و حتی 

 قادر اســت با فعال ســازی اینترنت گوشــی بازی 
دانلود نماید.«

او می افزاید: » این در حالی اســت که همیشــه 
مراقب بوده ام که به هیچ وجه دسترســی به گوشی 
پیدا نکند. اما متاسفانه در رفت و آمدهای فامیلی و 
استفاده هایی که از هم سن و سال هایش دیده، با این 

فضا آشنا شده است.«
حسنی با ابراز نگرانی نسبت به سوق پیدا کردن 
فرزندش در آینده به ســمت بازی های آنالین اظهار 
مــی دارد: »متاســفانه در حال حاضر اتفاق بســیار 
خطرناکی که در حال گسترش است اینکه بسیاری 
از نوجوانانی که در فامیل و اطرافیانمان می بینم، علقه 
خاصی به بازی هــای رایانه ای آنالین پیدا کرده اند و 
زمینه آشنایی آنها نیز از طریق حضورشان در فضای 

مجازی برای شرکت در کالس های درسی است.«
در همین راستا، آقای عباسی شهروند کرجی که 

مخالف استفاده دانش آموزان از فضای مجازی است، به 
ایرنا می گوید: » اگرچه آموزش به روش مجازی دارای 
فایده هایی چون استفاده از روش های نوین آموزشی 
در زمان بحران است اما استفاده از اینترنت در سنین 
پایین، آسیب هایی را برای آنها به همراه دارد. بیشتر 
والدین مخالف حضور و استفاده دانش آموزان از فضای 
مجازی هستند، چون هیچ گونه کنترل و نظارتی در 

این زمینه وجود ندارد.«
او خاطرنشان می کند: » مجازی شدن آموزش به 
علت شیوع ویروس کرونا، زمینه وابستگی دانش آموزان 
به گوشــی همراه برای وصل شــدن به شبکه های 
اجتماعی و حتی بازی های رایانه ای که بیشتر جنگی 
است را افزایش داده که امروزه به یک دغدغه در بین 
خانواده ها تبدیل شده است. بسیاری از والدین تسلط 
بر فناوری ندارند و دانش آموزان با دانستن این موضوع 

به فضای مجازی سفر می کنند تا به قول خودشان از 
شگفتی های آن عقب نمانند. همه ساعاِت فرزندم در 
تبلت می گذرد. یا درس می خواند و یا بازی می کند. 
مدام یک گوشــه نشسته و سرش توی تبلت است و 

این موضوع نگران کننده است.«
ضرورت توجه به مدل های جایگزین در 

دوران کرونایی
سؤالی که در این میان درخور توجه و پاسخ است 
اینکه؛ آیــا واقعاً هیچ راه حل دیگری برای آموزش و 
پرورش دانش آموزان در روزهای کرونایی وجود ندارد؟ 
و حتماً باید بچه ها در این سن حساس به فضای آنالین 

اینترنت دسترسی داشته باشند؟
به گفته کارشناســان، در مدل حاضر 8 مشکل 
اصلی در ارائه محتوای آموزشــی در فضای مجازی 

وجود دارد که عبارتند از؛ 

1- مشکل پوشش کامل آنتن و اینترنت در کشور 
به خصوص در مناطق دور تر نسبت به مراکز استان ها
2- عدم دسترســی بســیاری از دانش آموزان با 

خانواده های کم درآمد به گوشی هوشمند
3- هزینه بسته های اینترنت که برای بسیاری از 

خانواده ها غیرقابل تامین است
4- ضعف های موجود در برنامه شــاد و ســایر 

برنامه های نرم افزاری آموزش و پرورش
5- حواشــی موجود در فضای مجــازی که به 
بهانــه درس خواندن باعث طوالنی تر شــدن حضور 

دانش آموزان در این فضا شده
6- نظارت کمتر خانواده ها در اثر حضور طوالنی تر 

دانش آموزان در فضای مجازی
7- اســتفاده وسیع از پلتفرم های خارجی که از 

اطالعات دانش آموزان ما سوءاستفاده می کنند

8- کاهش میزان عدالت اجتماعی در امر آموزش 
و ضرر مضاعف دانش آموزان در مناطق محروم

آقــای نهنگــی در بخش دیگــری از مصاحبه با 
گزارشــگر روزنامه کیهان در این بــاره می گوید: »ما 
مدل بسیار موثری را به کمیسیون آموزش مجلس قبل 
پیشنهاد کردیم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در 
مدل ارائه شده به مجلس، پیشنهاد بنده به مسئولین 
این بود که فضای آموزشی را به دو بخش تقسیم کنند؛ 
بخش اول تدریس از طریق شبکه های صدا و سیما که 
هم پوشش آنتن دهی بهتری دارند و هم هزینه ای به 
دوش خانواده ها تحمیــل نمی کند و بخش دوم امور 
آموزشی تکمیلی از قبیل ارائه تکلیف و برگزاری آزمون 
از طریق برنامه شاد که هم حجم استفاده از این برنامه 
را کمتر و کارایی آن را بهتر می کند و هم معلمین را 

متمرکز به این امور تکمیلی مهم می نماید.«

این پژوهشگر حوزه آموزش ادامه می دهد: 
»در این مدل هیچ دانش آموزی به دلیل نداشتن 
گوشی هوشمند، آنتن و پوشش اینترنت و یا هزینه 
خرید بسته اینترنتی دچار مشکل نمی شود و حداقل از 
تدریس اساتید استفاده می کنند و نهایتاً در فرآیندهای 
تکمیلی دچار نقص و کاستی است که البته با همت 
معلمین این مناطق قابل جبران است. نکته بسیار مهم 
این است که آموزش و پرورش این طور القا کرده که 
از طریق شبکه آموزش این مدل را اجرا می کند، در 
حالی که این تصور باطلی است و برنامه های آموزش 
و پرورش در شبکه آموزش و معارف تنها کمتر از 20 
درصد خالئی که در اثر تعطیلی مدارس ایجاد شده 
را پوشش می دهد.گزارش این نقیصه بزرگ در سال 
تحصیلی گذشــته را نیز خدمت کمیسیون آموزش 
مجلس ارائه کردیم تا در سال تحصیلی جدید بازبینی 
و اصالح گردد اما متاسفانه این امر میسر نشد و هرقدر 

کمیســیون آموزش مجلس جدید را هم برای دیدار 
با آقای منادی رئیس  این کمیسیون تحت فشار قرار 
 دادیم متاسفانه به خاطر ابتالی ایشان به کرونا موفق 

به دیدار و طرح این موضوعات نشدیم!«
پیوند آسیب های آموزش مجازی به 

آسیب های اجتماعی
مطابق یافته های میدانی پژوهشــگران، در حال 
حاضر بســیاری از دانش آموزان خانواده ها با درآمد 
کم به علت نداشــتن گوشــی یا هزینه بســته های 
اینترنت و یا نداشتن آنتن پوشش اینترنت در محل 
ســکونت خود تصمیم به تــرک تحصیل گرفته اند. 
بســیاری از دانش آموزان این مناطق برای دریافت 
محتوای آموزشی در تلفن همراه خود مجبور به طی 
مســافت های طوالنی و رفتن به ارتفاعات هستند و 
یا مجبورند به صورت مشــترک از گوشی هوشمند 
اســتفاده کنند که این تداخــل باعث افت کیفیت 
آموزش آنها می شود و یا به دلیل کاهش هزینه بسته 
اینترنت و افزایش سرعت دریافت محتوای آموزشی، 

نیمه شب به فعالیت آموزشی بپردازند.
نهنگی در این باره تصریح می کند: »به عنوان کسی 
که مدیریت یک مدرسه مجازی در یکی از استان های 
محروم را در ایام شیوع بیماری کرونا به عهده داشتم، 
تجربه من حاکی از آن است که اگر آموزش در فضای 
مجازی بازنگری نشــود، لطمات جبران ناپذیری را در 
آینده تحصیلی بســیاری از دانش آموزان به خصوص 
دانش آموزان متوسطه دوره دوم و کنکوری ها به همراه 

خواهد داشت. آسیب هایی که حاکی از کاهش عدالت 
 آموزشی و نیز ایجاد عادت های غلط در دانش آموزان 

شده است.«
او در پایــان تاکیــد می کند: » این مشــکالت 
فقط مربوط به دانش آموزان مناطق محروم نیست.
کاهش انجام تکلیف به عنوان فرآیندی تکمیلی در 
امر آموزش، آزمــون دادن با نظارت پایین و عادت 
کردن به تقلب و در اثر آن کاهش ســاعت مطالعه، 
عادت های غلطی هستند که در تمامی دانش آموزان 
اعم از مناطق محروم و غیر محروم دیده می شــود. 
اینکه ما با تصور وجود محدودیت به دلیل مجازی 
شدن آموزش، از فکر کیفیت بخشیدن به آموزش در 
فضای مجازی خارج شده ایم آفتی است که مدیران 
آموزش و پرورش به آن دچار شدند و متاسفانه ظاهراً 

نیتی برای کشتن این آفت هم ندارند.«
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