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مـتفرقـه
خرید و فروش

 و اجاره

کلیه امالک

گمشده - پیدا شده
برگ ســبز مالکیــت خودروی 
بــه شــماره شاســی  پرایــد 
و   S1412287792646
شــماره موتور 2491329 و 
شماره انتظامی 16- 763د36 
به نام حســین وحیــدی طلب 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت 
)برگ ســبز( خودرو پــژو 206 به 
رنگ سفید مدل 1386 به شماره 
انتظامی 384س13 ایران 62 به 
شماره موتور 1338601790 به 
شماره شاسی 22602082 مربوط 
بــه مهــرداد صالحی حاجــی کالیی 
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی و شناســنامه سبز 
خودرو پژو پارس TU5 مدل 94 
برنگ ســفید به شــماره انتظامی 
626د19 ایــران 30 و شــماره 
موتور 164B0011318 و شماره 
 NAAN11FC1FK829470 شاسی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز و سند فروش پژو 
405 مدل 91 به شماره پالک 
951 ق 43 ایران 35 به شماره 
 124K0018045 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM01CA2CH394083
بنام محمدعلی بزرگ نیا مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.

3 برگ موتورســیکلت آپاچی 
تیپ  RTR180 بشماره انتظامی 
43883- ایران 119 بشماره 
 0E6EB2096902 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 NE8***180B9005530
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

سند موتورسیکلت بهران 
125 مدل 81 به شــماره 
18751 ایــران 119 بــه 
شماره موتور 33004981 
و شــماره تنه 8105499 
بنــام محمدعلــی بزرگ نیا 
اعتبــار  فاقــد  و  مفقــود 

می باشد.

برگ سبز و برگ وکالت فروش 
اتومبیــل پــژو RD مــدل 84 
بشــماره انتظامــی 532 ه 41 
موتــور  بشــماره  ایــران 21 
بشــماره   11784088880
بنــام  شاســی 13491186 
پرویز افشــار مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
جی تی ایکــس،  صبــا  پرایــد 
مــدل 1380، رنــگ ســفید 
 روغنــی، بــه شــماره انتظامی

155 ج 62 ایران 46، شماره 
موتور 00281544 و شماره 
 S1412280745838 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانب  فارغ التحصیلــی  مدرک 
معصومه عبدی فرزند علی اکبر به 
شماره شناسنامه 1156 صادره 
کارشناســی  مقطــع  کــرج در  از 
رشته حسابداری صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد کرج با شــماره 
مفقــود گردیده   761155942
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
به نشــانی کرج رجایی شهر بلوار 

موذن ارسال نماید.

اینجانــب عبدالمجیــد نــوروزی علم به 
مالــک  ملــی 4189306150  شــماره 
خــودرو ســمند مدل 1389 به شــماره 
انتظامی 274 ب 85 ایران 31 شــماره 
شــماره  و   12488321981 موتــور 
 NAAC51CA2AF011104 شاســی 
بــه علــت فقــدان بــرگ کمپانــی، برگ 
سبز)شناسنامه مالکیت(، کارت شناسایی 
خودرو تقاضای رونوشــت المثنی اسناد 
مذکور را نموده، چنانچه کسی ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد از این تاریخ 
ظــرف مدت 10 روز بــه دفتر منطقه ای 
ایــران خــودرو واقــع در پیکان شــهر، 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مذکور طبق 

ضوابط اقدام می شود.

اصـالحیه
در آگهی حصر وراثت مرحوم 
شــماره  به  علی کیاشمشــکی 
شــده  درج   90 شناســنامه 
مــورخ  کیهــان  روزنامــه  در 
1400/6/3 در صفحه 6 در 
بندهــای مربوط بــه نام وراث 
در بند 1- محمد کیاشمشکی 
شناســنامه  صادره از تهران و 
در بند 2- میثم کیاشمشکی 
تولــد 1364/6/25  تاریــخ 
صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

شناســنامه مالکیت)برگ سبز( 
پــژو 206  خــودروی ســواری 
مدل 1389 انتظامی 825ج62 
موتــور  شــماره  و   59 ایــران 
14189039774 شماره شاسی 
 NAAP03ED9AJ143756
متعلق به اینجانب شعله زینالی 
فرزند بیوک شــماره شناسنامه 
209 و کد ملی 1375677330 
صادره از تبریز مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.

اینجانــب  تحصیلــی  مــدرک 
فاطمــه طالبــی فرزنــد محمود 
شناســنامه  شــماره  دارای 
از  صــادره   1160160198
لنجــان در مقطــع کارشناســی 
رشته مهندسی عمران صادره از 
موسسه آموزش عالی فرزانگان 
با شماره 62/ف ف /97 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود مدرک 
را به نشــانی))اصفهان(- بلوار 
کشاورز- نبش چهارراه مفتح- 
موسســه آمــوزش عالی دانش 

پژوهان پیشرو( ارسال نماید.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پرایــد 141 مدل 1386 بــه رنگ نقره ای 
متالیــک بــه شــماره انتظامــی 858 ط 82 ایــران 18 و شــماره شاســی 
S1482286199561 و شماره موتور 1865504 به نام محمد پارسا غالمی 
به شماره ملی 3862075338 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سمند  LX ســواری مدل 1389 شماره پالک 
744 ج 45/ ایران 91 شماره موتور 12488322575 شماره 
شاسی NAACA1CB5AF216841 بنام مقصود پورپناهی کلتپه 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

کارتن پستی با تمامی سایزها موجود 
می باشد کارتن 3 و 5 الیه و لمینتی

و اثاثیه منزل و شرکت ها
65953700-09121334187

مشاور حقوقی آمـوزشی

موسسه حقوقی حقیقت پدیده هوشمند
شماره ثبت 51072

دعاوی حقوقی و کیفری خانواده تجدیدنظر خواهی و دیوان اداری 
تعزیرات و ضرب و جرع پرونده های موادمخدر، پرونده های ثبتی ملکی، 
شهرداری و زمین شهری و تبدیل ملک های قولنامه ای به سند تک برگ

*»تمام استان ها 021-26130262«*
»1768803-0912 و 0912-1766092«

پیشوا- امالک سفیر
سرمایه گذاری مناسب جهت زمین، 

آپارتمان باغ، ویال 
واقع در پیشوای ورامین

با سند 6 دانگ و کمترین هزینه

09128980305 )مجید(
36720012 

اسامی  8  نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه  شبیر

نام مستعار کودک:   دانیال
تاریخ تولد: 1400/3/29

نام والدین: غزاله حق گو
تاریخ پذیرش: 1400/4/19

ارجاع دهنده: بیمارستان فیاض بخش

نام مستعار کودک:   ایزد

تاریخ تولد: 1400/4/14

تاریخ پذیرش: 1400/5/16

ارجاع دهنده: بیمارستان شریعتی

نام مستعار کودک:   هلن
تاریخ تولد: 1400/4/2

نام والدین: معصومه هاشمی
تاریخ پذیرش: 1400/5/6

ارجاع دهنده: بیمارستان امام خمینی

نام مستعار کودک:   آریو
تاریخ تولد: 1400/5/13

نام والدین: شهال
تاریخ پذیرش: 1400/5/25

ارجاع دهنده: بیمارستان الغدیر تهران

نام مستعار کودک:   گلرخ
تاریخ تولد: 1400/4/29
نام والدین: اشرف جباری

تاریخ پذیرش: 1400/5/12
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   اشکان
تاریخ تولد: 1400/4/2

نام والدین: افسانه عاشوری
تاریخ پذیرش: 1400/5/19
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   پارسا
تاریخ تولد: 1400/5/4

نام والدین: شبنم
تاریخ پذیرش: 1400/5/17

ارجاع دهنده: ا ورژانس اجتماعی 
شهرستان شهریار

نام مستعار کودک:   مهدیار

تاریخ تولد: 1400/5/4

تاریخ پذیرش: 1400/5/24

ارجاع دهنده: بیمارستان 15خرداد ورامین

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
سعید عسگری فرزند غالمعلی 
 5074 شناســنامه  بشــماره 
صادره از ری در مقطع کاردانی 
رشــته حســابداری صادره از 
واحد دانشگاهی سما ورامین 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنــده تقاضــا 
می شــود اصل مــدرک را به 
دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
ورامیــن  واقــع در  ورامیــن 
میدان رازی خیابان دانشگاه 
خیابــان بختیاری آموزشــکده 

سما، ارسال نماید.

مدرک تحصیلــی اینجانب زهرا 
بیــات فرزنــد خلیل به شــماره 
ملــی 4271305030 صــادره 
از زنجان در مقطع کارشناســی 
در رشته علوم تربیتی آموزش 
ابتدایی صادره از دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد زنجان با شــماره 
ســریال 984376412 مــورخ 
99/7/27 مفقــود گردیــده و 
فاقد اعتبار می باشــد از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را 
به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان به نشانی زنجان- تقاطع 
پلیس- سایت امام)ره( ارسال 

نمایند.

صفحه ۶
سه شنبه 3۰ شهریور ۱۴۰۰ 
۱۴ صفر ۱۴۴3 - شماره ۲۲۸۴7

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

حــدود دو ســال از آغاز یــورش کرونا بــه جوامع 
بشــری می گذرد. در این مدت شــاهد آن هســتیم که 
حوزه های مختلف دســتخوش آسیب ها و تغییرات بعضاً 
جبران ناپذیری شــده اند که یکی از مهم ترین آنها حوزه 
آموزش است؛ چرا که در نخستین گام، آموزش حضوری 
که سالیان سال شکل غالب و محبوب آموزش بود، متوقف 

و به جای آن آموزش مجازی متداول شد.
 آموزش حضوری 

و مزایای آن برای دانش آموزان
روانشناسان معتقدند آموزش حضوری به دلیل مزایایی 
که دارد در رشــد و پرورش اســتعدادها و سالمت روان 

کودکان می تواند نقش بسزایی داشته باشد. 
در همین خصوص عاطفه جهانشاهی، روانشناس در 
گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درخصوص آموزش حضوری 
و مزایای آن برای دانش آموزان گفت: شیوع ویروس کرونا 
در اواخر سال ۹۸ و تداوم آن تاکنون باعث تعطیلی خیلی 
از مشــاغل و ادارات شده است که از قابل توجه ترین آنها 
تعطیلی مدارس و آموزش حضوری است. اگر چه آموزش و 
تدریس به صورت مجازی و غیرحضوری ادامه داشته است، 
اما لذت درس و ارتباط های آموزشی را در فضای مدرسه 
گرفته است. بدون شک محیط مدرسه و آموزش حضوری 
عالوه بر تاثیری که بر ســطح کیفیت ســواد و یادگیری 
محصلین دارد، باعث رشــد شخصیت فردی و اجتماعی 
آنها نیز می شود، چرا که آموزش چهره به چهره و حضوری 
بسیار نتیجه بخش تر از آموزش غیرحضوری است. عالوه بر 
آن با مدرسه رفتن تعامالت فکری کودکان شکل می گیرد 
و حضور در جمع همســاالن، ارتباط با معلمین، دریافت 
پاداش و تنبیه همه در شکل گیری شخصیت دانش آموزان 
به شــدت تاثیر قابل مالحظه ای دارد که با بســته شدن 

مدرسه، چالش های زیادی به وجود می آید.
جهانشاهی افزود: مدرسه برای کودکان کم سن وسال 
امن ترین و با ثبات ترین بخش زندگی اســت. همچنین 
دانش آموزان به حمایت عاطفی معلمان نیاز دارند و این 
دلبســتگی و تعلقات دوران مدرسه ارتباط مستقیمی با 
پیشــرفت های تحصیلی، سالمت روان و اعتماد به نفس 
در شناخت توانایی های بالقوه و شکوفایی استعدادها در 
آینده دارد، حال آنکه در صورت فقدان این حمایت روانی 

در دراز مدت با پیامدهای منفی آن رو به رو می شویم.
پیامدهای روانشناختی تعطیلی مدارس

وی درخصوص پیامدهای روانشــناختی ناشــی از 
تعطیلی مدارس و آمــوزش حضوری برای دانش آموزان 
گفت: گزارش های سازمان بهداشت جهانی و امور اجتماعی 
حاکی از آن اســت که در دوران بحران کرونا میزان بروز 
خشــم و خشــونت های خانگی، نافرمانــی و نارضایتی 
بیــن روابط فرزند و والدین، انجــام رفتارهای پرخطر و 
ســوءمصرف نوجوانان افزایش چشم گیری داشته است. 
عالوه بر این، در گروه های ســنی متفاوت در مدرسه اعم 
از کودکان، نوجوانان و افراد در آستانه بلوغ، اختالالت و 
مشکالت زیادی از جمله انزوا، افسردگی، افزایش استرس 
و اضطراب، وســواس های فکری و عملی، از دست دادن 
حس ارزشمندی به خاطر افت تحصیلی، ترک تحصیل، 
پایین آمدن ســطح دانش و ســواد، خشونت و ضعف در 
روابط و تعامالت اجتماعی به شکل قابل توجهی افزایش 
داشته است که عالوه بر تعطیلی مدارس موارد دیگری بر 
تشدید این رفتارها منجر شده اند؛ از جمله آنها می توان به 
سطح پایین سواد والدین، عدم آگاهی معلمین از سیستم 

آموزشی مجازی، توان مالی ضعیف خانواده ها برای تهیه 
تجهیزات تدریس آنالین و مواردی دیگر اشاره کرد.

راهکار چیست؟
این روانشــناس با اشــاره به راهکارهایی برای موثر 
ســاختن آموزش دانش آموزان و دانشــجویان در دوران 
کرونا اظهارداشت: معلمان و مربیان باید برای بهتر شدن 
و باکیفیت شدن تدریس مجازی سعی کنند در وهله اول 
آموزش مورد نیاز کار با نرم افزارهای آموزشی و سایت های 
مربوطه را به طور کامل فرا گیرند و در کنار تدریس و انجام 
تکالیف، محتوای آموزشــی جذاب به صورت فیلم کوتاه، 
فایل و تصاویر گرافیکی و عکس های آموزشی جذاب را به 
کار خود اضافه کنند. همچنین معلمان باید سعی کنند تا 
حد متعارف تشویق دانش آموزان را در گروه انجام دهند و 
در صورت نیاز اگر تذکری الزم است، به صورت خصوصی 
برای هر فرد بفرســتند تا باعث حقارت و احساس ضعف 
دانش آموزان نشــوند و در آخــر حمایت و همکاری بین 
والدین و معلمین باعث پیشرفت بهتر فرزندانشان می شود.

جهانشاهی افزود: از طرفی، عالوه بر اینکه کودکان در 
ایــن دوران از برقراری روابط اجتماعی در محیط بیرون 
محروم هستند که خود آسیب هایی را به همراه دارد، اخبار 
ناگوار، فوت والدین و نزدیکان، تغییر در شــیوه و سبک 

زندگی و نبود پایگاه های حمایتی در خانه از دیگر عوامل 
تاثیرگذار بر ســالمت روانی کودکان است که باید حتماً 
مورد توجه قرار گیرند. همچنین باید افزود که ســرعت 
وقوع این اتفاقات به قدری باال اســت که توان سازگاری 
و انعطاف پذیری در برابر مشــکالت را از کودکان گرفته 
است که توجه به این موضوع در قالب کمک از متخصصین 
حوزه سالمت روان و همچنین مشاوران کودک از نکات 

قابل توجه است.
 آموزش مجازی 

و چالش  های پیش روی جامعه
»میمنت عابدینی بلترک«، عضوهیئت علمی دانشگاه 
نیز پیرامون اهمیــت و مزایای آموزش حضوری به ایرنا 
گفت: آموزش حضوری به واسطه حضور معلم و یادگیرنده 
در یک فضای آموزشی و در زمانی مشخص حائز اهمیت 
اســت؛ زیرا امکان تعامل و ارتباط چهره به چهره از این 
طریق فراهم می شود. همچنین آموزش حضوری این امکان 
را به معلم می دهد تا از طریق بازخورد چهره متوجه شود 
که دانش آموز، درس را فرا گرفته اســت یا خیر. عالوه بر 
این، آموزش حضوری، این امکان را فراهم می کند که معلم 
 بفهمد آیا دانش آموز بر درس تمرکز دارد یا خیر، در صورتی 
که در آموزش مجازی چنین شرایطی فراهم نیست، زیرا 

چهره دیده نمی شود و تنها صدا شنیده می شود.
عابدینــی افــزود: از طرفی آمــوزش حضوری برای 
دانش آموز هم مزایایی دارد. برای مثال وقتی درســی را 
متوجه نشود، از معلم سؤال می پرسد و به این شکل سایر 

دانش آموزان هم حتی آنهایی که حواسشان به درس نبوده، 
به درس و مطلب ارائه شده توجه می کنند. روی هم رفته 
مزایای آموزش حضوری را می توان در این نکته دانست 
که آموزش بسیاری از مفاهیم به واسطه حضور دانش آموز 

در محیط آموزشی شکل می گیرد.
آموزش مجازی و معایب آن

وی درخصــوص آموزش مجــازی و معایب آن بیان 
داشــت: دانش آمــوزان به دلیل عدم حضــور در محیط 
آموزشی از برخی آموزش  ها باز می مانند، زیرا سابق بر این، 

یکســری آموزش  ها از طریق حضور در مدرسه، ارتباط با 
معلم یا اولیای مدرسه و یا دوستان شکل می گرفت. برای 
مثال دانش آموزی ممکن است به هم کالسی خود کمک 
کند و مدادی بدهد و این کنش، خود بیانگر نوعی همدلی 
و کمک به همنوع اســت که با بسته شدن مدارس، اصال 
چنین کنش هایی رخ نمی دهد و این مسئله در پایه اول 
ابتدایی خودش را بیشتر نشان می دهد. زیرا دانش آموز از 
محیط خانواده جدا و به واسطه حضور معلم و همکالسی ها 
وارد دنیای دیگر می شد. از طرفی سنجش یادگیری هم از 
طرف معلم دشوار است. آن چیزی که در قالب آزمون های 
کالســی در قالب ارزشیابی به صورت مستمر یا تکوینی 
صورت می گیرد، ســنجش از مطالب تدریس شده است، 
در صورتی که این نوع یادگیری صرفاً یک نوع یادگیری در 

حوزه دانشی محسوب می شود. ما یکسری یادگیری هایی 
در سطح مهارت، دانشی و نگرشی دانش آموز داریم که مهم 
تلقی می شوند و سنجششان با آزمون امکانپذیر نیست، 
بلکه با مشاهده امکانپذیر است و وقتی مدارس باز نباشند، 
این امکان فراهم نمی شود. هر چند باید این را  اشاره کرد 
که ممکن است یادگیری در طی سال های تدریس طوالنی 
صورت بگیرد، یعنی اگرچه ممکن است دانش آموزان نمره 
خوبی در آن درس نگیرند، اما یادگیری حاصل شده است. 
برای مثال معلم در کتاب مطالعات اجتماعی، مفهومی مثل 

مفهوم حقوق شهروندی را به دانش آموز یاد داده است که 
چراغ راهنمایی و رانندگی یک نمونه برای رعایت نظم در 
سطح شهر است. اینکه دانش آموز آن را رعایت می کند یا 

نمی کند، از طریق آزمون سنجیده نمی شود.
 متفاوت بودن شرایط دانشگاه  ها 

و آموزش مجازی
این عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره متفاوت بودن 
شرایط دانشگاه  ها و مدارس از نظر آموزشی گفت: بسته 
بودن دانشگاه ها شرایط متفاوتی را به واسطه متفاوت بودن 

محیــط آموزش و پرورش و آموزش عالی ایجاد می کند، 
اما این دو محیط نقاط  اشتراکی هم دارد، برای مثال، ما 
شاهد هستیم دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند، هنوز 
در بافت دبیرستان فکر می کنند، یاد می گیرند و صحبت 

می کنند و تعامالتشان هم در همان زمینه قبلی است.
عابدینی افزود: اما تفاوت مهم دیگر به واســطه رده 
سنی دانش آموزان و دانشــجویان است. فهم بسیاری از 
مطالب انتزاعی برای دانشجو آسانتر است اما در مدرسه 
دانش آموزان ابتدایی با مشــکالت بیشتری در این مورد 
مواجه هســتند، به خصوص اینکه در سیستم آموزشی 
متمرکزی ایــران که یک صافی به نام کنکور برای ورود 
به دانشــگاه وجود دارد، بسته بودن مدارس معضل مهم 
و اساسی برای بســیاری از خانواده ها محسوب می شود. 

همچنین در آموزش عالی بسته شدن دانشگاه، بسیاری 
از رشته ها را بیش از رشته های دیگر تحت تاثیر قرار داده 
و مشکالت بســیاری را به وجود آورده است. برای مثال 

رشته هایی که ماهیت کارگاهی و آزمایشی دارند.
دوران پسا کرونا و چالش های آموزشی

 وی درخصــوص چالش هــای آموزشــی در دوران 
پسا کرونا گفت: به واسطه مجازی بودن آموزش ها، باید به 
جرات گفت که سطح سواد دانش آموزان بسیار متفاوت از 
زمانی شده است که آموزش  ها حضوری بودند، زیرا بسیاری 
از والدین و دوستان به جای یادگیرنده در آزمون و کالس 
شــرکت می کردند و دانش آموز در زمان کالس یا خواب 
بود و یا در حال استراحت بود. از طرفی پل  های ارتباطی 
بسیاری توسط دانشجو یا دانش آموز برای شرکت در آزمون 
زده می شد که باز این امر امکان سنجش دقیق را از معلم 
می گرفت. بنابراین، بعد از باز شــدن مدرســه و دانشگاه 
گویی الفبای هر درسی به یادگیرنده باید مجدد آموزش 
داده شود و این مسئله بغرنج در دوره ابتدایی به خصوص 
آنها که پایه اول را مجازی و قاعدتا اکنون به پایه ســوم 
رسیده اند، بسیار خودش را نشان می دهد. معنا و مفهوم 
نظم عمال در سیســتم آموزشی از بین رفته و رسمیت و 
اهمیتی که کالس و درس در آموزش حضوری داشته در 

آموزش مجازی رعایت نشده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: خانواده های بسیار کمی 
بودند که فرزندانشــان را مجبــور می کردند که همانند 
آموزش حضوری، شــرایط را رعایت کنند. از سوی دیگر 
با وجود معایب بســیار آموزش مجازی ممکن است پس 
از بازگشــایی مدارس، این شیوه آموزشی به رغم فراهم 
شــدن زیرساخت  هایش به فراموشی سپرده شود که باز 

امر خوبی نیست.
 کم رنگ شدن عدالت آموزشی 

در سایه آموزش مجازی
عابدینــی درخصوص آموزش مجــازی و چگونگی 
محقق شدن عدالت آموزشی توضیح داد: عدالت آموزشی 
ابعاد مختلف دارد. برای مثال عدالت جنسیتی و عدالت 
بهره مندی از امکانات آموزشــی از ابعاد مهم آن اســت. 
پیش از کرونا و بســته شدن مدرسه، این امر یک مسئله 
مهم محسوب می شــد، چرا که به معنای واقعی عدالت 
آموزشی در سیستم آموزشی ایران کمرنگ است و لذا با 
ورود آموزش مجازی عدالت آموزشی بیش از پیش از بین 
رفــت، زیرا خانواده ها با وضعیت اقتصادی پایین، توانایی 
تهیه امکانات الزم برای حضور فرزندانشــان در کالس را 
نداشــتند، در حالیکه در آموزش حضوری چندان با این 

مشکالت مواجه نبودند.
وی اظهارداشــت: در آموزش مجــازی هزینه تهیه 
سیستم و گوشی هوشمند و اینترنت سبب شد بسیاری 
از خانواده  ها فرزندانشــان را از مدرســه رفتن و شرکت 
در کالس منع کنند. در واقع باید گفت بیشــترین تاثیر 
آموزش مجازی بر عدالت آموزشــی در بعد امکانات بود 
و این فاجعه ای اســت که پس از کرونا در آموزش نشان 
داده می شــود، چه بسا در آینده با افراد بی شمار بی سواد 

مواجه خواهیم بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد: تاثیراتی 
که آموزش مجازی در سیســم آموزشی به واسطه نبود 
زیرساخت ها و عدم همکاری خانواده و عدم تعریف صحیح 
از دانش و یادگیری شکل گرفته، در آینده فاجعه ای بسیار 

بزرگ به بار خواهد آورد.

وقتی ســخن از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می شود، معموالً ذهن ها 
به این ســمت و ســو می رود که ما، فقط با یک وزارتخانه فنی روبرو هستیم؛ اما 
واقعیت این است که چنین نگاهی، حاصل آشنا نبودن با مسائل و موضوعات این 
وزارتخانه در ســطح کالن و در حقیقت، نگاهی کاریکاتورگونه به آن است. اساساً 
فضای ســایبری یک فضای راهبردی محســوب می شود و این گونه نیست که با 
تکیه بر مســائل فنی، تمام موضوعات و مسائل مربوط به آن قابل حل باشد. این 
نگاه کاریکاتورگونه مانند این است که انتظار داشته باشیم تمام مسائل و موضوعات 
مربوط به زندگی شــهری و چالش های موجود در آن، به وسیله افرادی حل شود 
که برای مردم بلوار و خیابان )یعنی همان مسیرهای ارتباطی( احداث می کنند و 

یا در زمینه نقشه کشی، معماری و مسکن سازی فعال هستند!
امــا همان گونه که تمام زندگی ما در فضــای حقیقی، منحصر در حوزه راه، 
مسکن، نقشه کشی و مانند اینها نیست و هزاران موضوع خرد و کالن دیگر باید 
همتراز با آنها حل شود، در زیست مجازی نیز وضعیت همین گونه است و معادل 
دانســتن فضای مجازی با دنیای صفر و یک یا مباحث شــبکه و نظایر آن، یعنی 

تمرکز بر بخشی از فضای مجازی و غفلت از سایر بخش های آن.
 امروز، اینترنت و ملزومات آن، در حد اسباب بازی و یا وسیله ارتباطی ساده 
و بســیط نیست. حوزه های مهم نظیر اقتصاد، کســب و کارها، فرهنگ، امنیت، 
سیاســت، مســائل اجتماعی، موضوعات دفاعی و... با حکمرانی سایبری ارتباط 

مستقیم و تنگاتنگ دارند.
برای مثال، در زمینه اثرگذاری و اثرپذیری در حوزه فرهنگ، اگر نقش و اهمیت 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیش از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و یا 
آموزش و پرورش نباشــد، قطعاً کمتر از آنها هم نیســت. کیست که نداند وزارت 
ارتباطات، میدان اجرایی و عملیاتی مسائل خرد و کالن حوزه فرهنگ است که در 
وزارت ارشاد و یا وزارت آموزش و پروش در مورد آن سعی و تالش صورت می گیرد؟
بنابراین، برنامه ریزی و تصمیم گیری در وزارت ارتباطات، نباید منحصر به امور 
فنی باشد. این وزارتخانه، هم نیاز به نخبگان فرهنگی دارد و هم از این جهت که 
یک وزارتخانه چند وجهی بوده و مستقیماً با حاکمیت سایبری کشور مرتبط است، 
نیاز به حضور افراد متخصص در حوزه های راهبردی دارد که یک نگاه همه جانبه 
به مسائل این حوزه داشته باشند تا نه به مردم آدرس غلط داده شود و نه کشور 

دچارچالش گردد.
به عبارت دیگر، افراد فنی باید در خدمت راهبردها باشــند. هر چند که این 
افراد هم در جای خود، حق اظهار نظر دارند، اما اگر اجرا، نظارت و تصمیم گیری 
در وزارت ارتباطــات، در نهایــت فقط به افراد فنی ختم شــود، با پیش زمینه ای 
که گفته شــد و آنچه که در سال های قبل نیز مشاهده کرده ایم، قطعاً در مهلکه 
افتاده و منافع کشــور و مردم به خطر خواهد افتاد.  اشــغال شدن فضای سایبری 
 کشور، یله و رها بودن این فضا و تاخت و تاز بیگانگان در آن، محصول همین نگاه 

تک بعدی به فضای مجازی است.
ممکن اســت عــده ای بگوینــد کــه وزارت ارتباطات فقط مجری اســت و 
تصمیم گیری ها و تصویب قوانین در جاهایی مانند شورای عالی فضای مجازی صورت 
می گیرد و حضور افراد با نگاه های راهبردی باید در نهادهای باالدستی صورت گیرد. 
اما باید توجه کرد که نگاه راهبردی، مختص حوزه تقنین نیســت بلکه در حوزه 
اجراء هم به آن نیاز اســت. عالوه بر این، وزارت ارتباطات چه در اجرای قوانین و 
فراهم کردن بسترها، چه در نظارت های درون سازمانی و چه در تنظیم گیری ها، 
در هر صورت بر اساس سطح درک، تشخیص و نظر خود عمل می کند. با نگاه به 
عملکرد دولت قبل، مشــاهده می کنیم که در سطوح مختلف این وزارتخانه درک 
درستی از مسائل حوزه سایبری وجود نداشته است که امیدواریم در دولت فعلی 

این نقطه ضعف بسیار مهم برطرف شود.

 آموزش مجازی 
و چالش های پیش روی جامعه

 وزارت ارتباطات 
وزارتخانه ای که چند وزارتخانه است!
رضا صفری

آگهی تحریر ترکه مرحوم صدراهلل جیرودی
در پرونده کالسه 219/2/1400 خانم خدیجه جیرودی دادخواست تحریر ترکه 
مرحوم صدراهلل جیرودی را نموده و همچنین توضیح داده که صدراهلل جیرودی 
در تاریــخ 1393/08/04 در جیــرود محل اقامت دائمــی خود فوت نموده وراث 
حین الفــوت آن مرحوم عبارتند از خانم ها خدیجه و معصومه و حســنیه و منیژه و 
راحله همگی جیرودی دختران متوفی می باشند لذا تقاضای تحریر ترکه آن مرحوم را 
داریم بنابراین مستندا به ماده 210 قانون امور حسبی مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد که وراث و یا نمایندگان قانونی آنها- بســتانکاران و 
مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه دارند در روز دوشنبه ساعت 
11:30 مــورخ 1400/07/28 در ایــن حوزه شــورا بــه آدرس میگون- خیابان 
پاسداران- حوزه دوم شورای حل اختالف رودبار قصران برای تحریر ترکه حاضر 

شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی تحریر ترکه مرحوم علی گل ایوب میگونی
در پرونده کالسه 105/2/1400 آقای محسن ایوب میگونی دادخواست تحریر 
ترکه مرحوم علی گل ایوب میگونی را نموده و همچنین توضیح داده که علی گل 
ایوب میگونی در تاریخ 1381/10/15 در میگون محل اقامت دائمی خود فوت 
نموده وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از آقای محســن ایوب میگونی پســر 
متوفــی و خانم هــا جمیله و فریبــا و زهرا و زینب همگی ایــوب میگونی دختران 
متوفی می باشــند لذا تقاضای تحریر ترکه آن مرحوم را داریم بنابراین مســتندا 
به ماده 210 قانون امور حسبی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می گردد که وراث و یا نمایندگان قانونی آنها- بستانکاران و مدیونین به متوفی 
و کســان دیگری که حقی بر ترکه دارند در روز دوشــنبه ســاعت 10:30 مورخه 
1400/07/28 در این حوزه شورا به آدرس میگون- خیابان پاسداران- حوزه 
دوم شورای حل اختالف رودبار قصران برای تحریر ترکه حاضر شوند. عدم حضور 

مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی تحریر ترکه مرحوم احمدعلی کیادربندسری
در پرونده کالســه 25/2/1400 خانم فرشته کیادربندسری دادخواست تحریر 
ترکه مرحوم احمدعلی کیادربندسری را نموده و همچنین توضیح داده که احمدعلی 
کیادربندســری در تاریــخ 1395/05/10 در رودبار قصران محل اقامت دائمی 
خــود فوت نمــوده وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از خانم ها زینب و محترم 
و گل اندام و شــهربانو و هاجر و فرشــته همگی کیادربندسری دختران متوفی و 
علی عمران و فریدون هر دو کیادربندسری پسران متوفی می باشند لذا تقاضای 
تحریر ترکه آن مرحوم را داریم بنابراین مستندا به ماده 210 قانون امور حسبی 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد که وراث و یا نمایندگان 
قانونی آنها- بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی برترکه 
دارند در روز دوشنبه ساعت 12:30 مورخ 1400/07/28 در این حوزه شورا به 
آدرس میگون- خیابان پاسداران- حوزه دوم شورای حل اختالف رودبار قصران 
برای تحریر ترکه حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
خانم ســحر کیاشمشکی به شماره شناسنامه 5186 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالســه پرونده 280/2/1400 از این شــعبه درخواســت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا 
کیاشمشــکی به شماره شناسنامه 74 در تاریخ 1400/4/15 اقامتگاه 
دائمــی خود بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- ســحر کیاشمشکی شماره شناســنامه 5186 تاریخ تولد 

1364/6/13 صادره از شمیران نسبت با متوفی دختر متوفی.
2- زینب کیاشمشکی شماره شناسنامه 438 تاریخ تولد 1367/9/23 

صادره از تهران نسبت با متوفی دختر متوفی.
3- فاطمه کیاشمشکی شماره شناســنامه 9 تاریخ تولد 1346/4/22 

صادره از شمیران نسبت با متوفی همسر متوفی.
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران


