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معصومه ابتکار:
الیحه تشدید مجازات پدر در صورت 

قتل فرزند در قوه قضائیه است
معــاون زنــان و 
ده ریاســت  نــوا خا
جمهــوری، گفت: در 
موضــوع قتــل فرزند 
توســط پدر معاونت 

الیحه ای تحت عنوان الیحه تشــدید مجازات 
پدر در صورت قتل فرزند تنظیم و برای دولت 
ارسال کرده اســت.  به گزارش مهر، معصومه 
ابتکار، دیروز در نشســت خبری به مناسبت 
هفته دولت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سه 
سال گذشــته معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، افزود: این الیحــه به دلیل ماهیت 
قضایی به قوه قضاییه ارسال شده و امیدواریم 
به زودی نهایی و به مجلس ارسال شود. ابتکار 
درباره  صدور حکم ۹ ســال حبــس برای پدر 
رومینا اشــرفی نیز گفته است: انتظار عمومی 
مردم این است که حکم صادر شده از استحکام 
بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی 
در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می رسد 

انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
    

میزان افزایش شهریه دانشگاه ها 
اعالم شد

کــز  مر ئیــس  ر
هیئت هــای امنــا و 
هیئت هــای ممیــزه 
وزارت علوم حداقل و 
حداکثر افزایش شهریه 

دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید را اعالم کرد. 
به گزارش مهر، عبدالرضا باقری درباره حداقل 
و حداکثر افزایش شهریه دانشجویان در سال 
تحصیلی جدید گفت: افزایش شهریه مشابه 
با ســال های قبل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بسته 
به دانشگاه ها متفاوت است. در حالی افزایش 
شهریه دانشگاه ها همانند سال قبل اعالم شده 
است که دانشجویان به شــهریه های ترم قبل 
به دلیــل برگزاری کالس ها در بســتر فضای 
مجازی و برخی شــبکه های اجتماعی و نبود 

زیرساخت های الزم، اعتراض داشتند.
    

تهیه برنامه همزیستی یک ساله 
با کرونا

معاون وزیر کشور 
گفت: ستاد ملی کرونا 
بر اســاس پیشــنهاد 
کمیتــه اجتماعــی 
امنیتی تمام دستگاه ها 

برنامه یک ساله همزیستی با کرونا را جز به جز 
با همکاری وزارت بهداشــت تهیه کرده تا به 
تصویب ستاد ملی برسد که در قالب این طرح 
کارکنان و مراجعین مورد صیانت قرار بگیرند 
و برنامه هایی را اجرا کنند. به گزارش ایســنا، 
حســین ذوالفقاری اعالم کرد: برای مثال وام 
یک میلیونی مقرر می شود تا پرداخت شود اما 
انجام فرآیند آن باید با برنامه باشــد تا موجب 
تجمع مردم نشــود که از موارد مهم و محوری 
است. او گفت: مســئله دیگر سامانه یکپارچه 
مدیریت و کنترل هوشــمند بیماری است که 
می تواند کمک کند برخی کشــورها این کار 
انجام داده اند؛ اگر این ســامانه از سوی دیتاها 
و سایر ســامانه های دیگر پشتیبانی نشود کار 

ابتر می ماند که امیدواریم این کار انجام شود.
    

تصمیم پلیس برای جلوگیری از 
کالهبرداری با »رمز پویا«

معــاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا از ایجاد 
یک سیســتم جدید با 
اســتفاده از دو مرحله 
دریافت تأییدیه، برای 

اســتفاده از رمز های پویا خبر داد. به گزارش 
میزان، ســرهنگ رامین پاشــایی گفت: در 
حال حاضر بــه شــهروندان توصیه می کنیم 
در ۱۵ ثانیه آخــر، رمز خــود را وارد کنند تا 
کاله بــرداران فرصــت کافی بــرای هرگونه 
ارتکاب به جرمی را نداشته باشــند.  پاشایی 
درباره راهکار جدید گفــت: طبق تصمیمات 
گرفته شــده قصد داریم با ایجاد یک ســامانه 
جدید، عالوه بر رمز، یــک تأییدیه دیگر برای 
انجام تراکنش های بانکــی در فضای مجازی 
اضافه کنیم برای این تأییدیــه دومرحله ای، 
ابتدا به صورت پیامک از افراد پرســیده شود 
که قصد انتقال وجه یــا هرگونه تراکنش مالی 
 دیگری دارند یا خیر و پس از تأییدیه با پیامک، 

تراکنش بانکی انجام شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

از زمانی که یادمان اســت اول مهر 
زمان بازگشایی مدارس بود، اما امسال 
قرار اســت مدارس پیــش از موعد باز 
شــوند و دانش آموزان از ۱۵ شــهریور 
سال تحصیلی خود را آغاز کنند. سال 
تحصیلی که از همان ابتدا تفاوت زیادی 

با سال های گذشته دارد.
سال تحصیلی گذشته در حالی تمام 
شــد که دانش آموزان بیشتر روزهای 
خود را در خانه و با گوشی تلفن، تبلت 
یا با برنامه های آموزشــی صداوسیما 
گذراندنــد. شــیوع ویــروس کرونا و 
تعطیلی های گسترده در کشور باعث 
شد تا بر سر بازگشایی مدارس و شیوه 
آموزش دروس اختالف نظرهای بسیاری 
به وجود آید که این اختالف نظرها هنوز 

هم ادامه دارد.
بسیاری معتقدند برگزاری کالس ها 
همچنان باید به صورت آنالین باشد و 
دانش آموزان در مدرسه ها حضور نداشته 
باشــند و گروه دیگری بر چند شیفته 
کردن مدارس و حضــور دانش آموزان 
در کالس های خلوت تــر تأکید دارند. 
عده ای از معلمان باور دارند که »سیستم 
آمــوزش مجــازی« دانش آمــوزان 
را بی ســواد بار می آورد و فقط مقاطع 
آن ها عوض می شــود و گروهی دیگر 
سالمت دانش آموزان و معلمان را ارجح 
می دانند و طرفدار آموزش های داخل 
خانه هستند. به هرروی آنچه مسلم است 
تغییرات و تجربیاتی است که معلم ها در 

این دوران کسب کرده اند. 
مدارس حتی در شرایط قرمز هم 

تعطیل نمی شوند
همان طور که از مدت ها پیش شنیده 
می شد مدارس به صورت قطعی در ۱۵ 

شهریور بازگشایی می شوند. این تاریخ 
را وزیر آموزش وپرورش هم تایید کرده و 
گفته است که نه تنها مدارس باید در نیمه 
شهریور شروع به کار کنند، بلکه حتماً 
مدارس باید در تمام  روزهای سال حتی 
در شرایط قرمز باز باشند مگر اینکه ستاد 
ملی مقابله با کرونا بگوید که تعطیلی 

به صورت عمومی است.
روز گذشته محسن حاجی میرزایی 
بیان کرد: ما امســال گفتیم که اصل بر 
حضور بوده زیرا وضعیت امسال با سال 
گذشته متفاوت است. امسال کالس ،  
معلم و ترکیب ها جدید هستند. اگر به 
حضور رسمیت ندهیم قادر نخواهیم 
بــود کار را مدیریت کنیم. ضمن اینکه 
هیچ روشی جایگزین روش حضوری 
نیست. مدرسه تنها آموختن و آموزش 
نیست بلکه توسعه آموزش های جمعی 

و افزایش مهارت ها است.
او همچنین ادامه داد: ما اگر بتوانیم 
کالس حضوری داشته باشیم بسیاری از 
مشکالتمان حل می شود بنابراین اصل 
بر حضور است. به همین دلیل می گوییم 
تحت هر شرایطی مدارس باید باز باشد.

وزیر آمــوزش و پــرورش در ادامه 
صحبت هایش به این نکته نیز پرداخته 
اســت که اگر تعداد دانش آموزان زیاد 
بود باید ابتدا آن ها را گروه بندی و سپس 
بر ورود و خروج آنها مدیریت و نظارت 
خاص داشت. حاجی میرزایی همچنین 
اعالم کرد که باید بــه فرزندانمان یاد 
بدهیم از خودشان مراقبت کنند و باید 
بگذاریم که زندگی روزمره مردم جریان 

داشته باشد.
بــر اســاس گفته هــای وزیــر 
آموزش وپرورش، مســئوالن آموزش 
هر اســتان باید مدارس تحت نظارت 
خود را به دقت زیر نظر داشــته باشند. 
طبق دســتور حاجی میرزایی مدیران 
مناطق باید از مــدارس بازدید کنند، 

ازاین رو درخواست وزیر از روسای مناطق 
این اســت که یک روز در هفته را بدون 
خدم وحشم در مدرسه ها حضور داشته 
باشند و زیروبم مدرسه را ببینند،  حتی 

اگر شد با اولیا و معلمان مالقات کنند.
او همچنین اظهار کرد: مدرسه باید 
با خانواده ها در ارتباط باشد و در شرایط 
کنونی این اتفاق ضرورت دارد. والدین 
باید از جزئیات برنامه ها مطلع باشند. 
ما قطعاً با مسائل غیرمنتظره ای روبه رو 
خواهیم شــد که باید خودمان را برای 
واکنش به موقع و ســریع آماده کنیم. 
نکته آخر اهمیــت ضدعفونی کردن 
مدارس اســت زیرا امانت هــای مردم 
دست ماست و باید به بهداشت مدارس 

اهمیت داده شود.
برنامه آموزش وپرورش برای 

مناطق سفید، زرد و قرمز
از ســوی دیگر رضوان حکیم زاده، 
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر 
آموزش وپرورش در رابطه با ابهاماتی که 
برای خانواده ها و دانش آموزان پیش آمده 

است توضیحاتی ارائه کرد. 
او در رابطــه بــا وضعیــت مناطق 
گفت: مناطق ســفید کرونایی، عمدتاً 
کم جمعیت و شامل روستاها، مناطق 
عشــایری و دوردســت هســتند و 
مدارس زیر ۵۰ نفر را شــامل می شود 
که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
آموزش آن ها حضوری است با توجه به 
اینکه در بسیاری از این مناطق ممکن 
است زیرســاخت های فناوری وجود 
نداشته باشــد. آموزش در مناطق زرد 
کرونایی، ترکیبی از استفاده از فضای 
مجازی و آموزش حضوری دانش آموزان 
است. برای مناطق زرد، ممکن است از 
روش های حضور دانش آموزان به شکل 
زوج و فرد اســتفاده شود و به شوراهای 
مدرســه اختیار دادیم تا با مشــارکت 
خانواده ها در این زمینه تصمیم گیری 

کنند و معلم ها هــم می توانند برخی 
از فعالیت های آموزشــی را حضوری و 

برخی را مجازی انجام دهند.
بسیاری از منتقدان آموزش مجازی 
بر این اصل تأکید دارند کــه ارتباط با 
معلم و کســب مهارت هایــی ازجمله 
دست گرفتن قلم، خواندن، نوشتن و... 
برای دانش آموزان پایه های اول و دوم 
دبستان ضروری است و برای این گروه، 
آموزش های مجازی توصیه نمی شود. 
حکیم زاده با اشــاره به همین موضوع 
که شرایط برای کالس اولی ها که هنوز 
مدرسه را تجربه نکرده اند متفاوت است، 
توضیح داد: بقیه کشورها هم برای این 
دانش آموزان، بازگشایی مدارس را زودتر 
آغاز کرده اند و بر حضور آن ها در کالس 
تأکید دارند. به گفته او در مناطق قرمز، 
کالس حضوری به آن معنــا برای این 
دانش آموزان تشکیل نخواهد شد، اما 
اینکه دو تا سه دانش آموز همراه خانواده 
به مدرسه بیایند و معلمشان را بشناسند 
و تعامل آن ها شــکل بگیرد و احساس 
دانش آموز بودن در آن ها شکل بگیرد 

انجام خواهد شد.
برای ورودی هــای جدید پایه های 
دیگر تحصیلی هم برنامــه خاصی در 
نظر گرفته  شده و وزارت علوم هم اعالم 
کرده است که دانشجویان تازه وارد دو تا 
سه هفته نخست را به دانشگاه بیایند تا 

با محیط دانشگاه آشنا شوند. البته این 
شیوه تا زمانی ادامه دارد که در وضعیت 
شیوع کرونا تغییری ایجاد شود و آن زمان 
برنامه های آموزشی تغییر خواهد کرد. 

 مدارس مناطق محروم 
در اولویت خدمات 

اما یکی از موضوعاتی که از روزهای 
ابتدایی شیوع کرونا و تعطیلی مدارس 
بسیار داغ شد، شرایط سخت تحصیلی 
کودکان ســاکن در مناطق محروم و 
کم برخوردار بــود. مناطقی که حتی 
اینترنت هم در آنجا وجود نداشت و اگر 
هم داشــت دانش آموزان امکانات الزم 
را برای بهره مند شــدن از کالس های 
درسی آنالین نداشتند. در همین زمینه 
حکیم زاده بیان کــرد: در این مناطق 
برنامه مدرسه تلویزیونی در دستور کار 
قرار داده  شده اســت چراکه در مناطق 
دوردســت که به فناوری های مجازی 
دسترســی نداریم، تلویزیون به بستر 

اصلی آموزش تبدیل می شود.
در رابطــه با مدارس شــبانه روزی 
و خوابگاه هــای دانش آمــوزان هــم 
برنامه هایی ریخته شــده است. بر این 
اساس این مدارس در اولویت خدمات 

پشتیبانی قرار دارند. 
لزوم کالس های ضمن خدمت 

برای آموزش معلمان
با تمام تفاسیر سال تحصیلی آینده 
نزدیک است و آموزش وپرورش آن طور 
که می گوید تمهیدات خوبی برای امسال 
اندیشیده است. بااین حال مشکل بزرگ 
دیگری هم وجود دارد که کمتر به چشم 
می آید و آن عدم آموزش معلمان است. 

مجیــد علیپــور، رئیــس اداره 
اطالع رسانی آموزش وپرورش گیالن 
در رابطه با دردسرهای آموزش مجازی 
می گوید: در این چنــد ماه که معلم ها 
مجبور شدند به فضای مجازی پناه ببرند 
و با آن مواجه شــوند یک جهش خیلی 
خوب در میان معلمان شاهد بودیم که 
توانستند با قابلیت های فضای مجازی 
آشنا شوند و از آن استفاده کنند. معلم ها 
در تعطیالت نوروز برای اینکه بازدهی 
بهتری داشته باشند دست به ابتکارات 
خوبــی زدند، مثل معلم خوزســتانی 
کــه روی در یخچال به شــاگردانش 
درس می داد، اما یکی از گرفتاری های 
فضای مجازی کــه دامن گیر معلمان 
هم شده اســت بحث »الیک گرفتن« 
در شــبکه های اجتماعی است. اینکه 
معلمان خالقیت و ابتکار داشته باشند 
موضوع بسیار خوبی است اما باید دقت 
کنیم تبدیل به »شوآف« نشود. عده ای 
ســعی کردند با تقلید یا انجام کارهای 
کوچک در شبکه های مجازی خودشان 
را مطرح کنند. بااین حال امروز به جرئت 
می توانم بگویم معلم ها هرچه بیشــتر 
با فضای آموزش مجازی آشــنا شوند و 
جلوتر بروند بهتــر می توانند خود را در 

این زمینه نشان دهند. 

ره اطالع رســانی  دا رئیــس ا
آموزش وپرورش گیالن در ادامه با انتقاد 
از اینکــه پیش از اســتفاده از برنامه ها 
و فضای مجازی هیچ آموزشــی برای 
معلمان صورت نگرفته می گوید: اینکه 
معلم با آزمون وخطا یاد بگیرد که باید 
چه  کار کند و چطور از برنامه اســتفاده 
کند درست نیســت. تا این لحظه هیچ 
کالس ضمن خدمتــی برای همکاران 
نگذاشــته اند و اگر قرار باشــد ســال 
تحصیلی بعد هم آموزش ها همچنان 
به صورت مجازی باشــد بایــد به این 

موضوع فکر کرد.
توجه به تجربیات معلم ها 
می توانند سودمند باشد

نکته آخر اینکه تغییر شیوه آموزشی 
آن  هم بعد از سال ها کار چندان راحتی 
نیســت و در این میــان مخالفت ها و 
کارشــکنی ها هم این روند را کندتر 
می کند. بااین حال مسئولین آموزشی 
باید برای سال جدید و شرایط عجیب 
این روزها خود را آماده کنند و به تمام 
زوایای پیدا و پنهان شیوه های جدید 
آموزش فکر کنند. برای مثال بسیاری 
از معلمان از شیوه های آموزشی سال 
گذشته انتقاد کرده اند. آن ها می گویند 
نتایج امتحان های سال تحصیلی پیش 
چندان درست و قابل اتکا نیست چراکه 
دانش آموزان در ســطح گسترده ای 
تقلــب کردنــد و معلم هــا راهی جز 

پذیرفتن آن نداشتند. 
بسیاری دیگر از تأثیر فقر می گویند 
و اینکه در همین تهران عده زیادی از 
بچه ها ممکن است به خاطر نداشتن 
لوازم آموزشــی ترک تحصیل کنند یا 
با افت شدید و جدی تحصیلی روبه رو 
شــوند و گروهی دیگر از معلمان هم 
می گویند ســرفصل های درسی برای 
آموزش های مجازی ســنگین است و 
الزم است حداقل بخشی از دروس به 
صالح دید معلم یــا آموزش وپرورش 

حذف شود.
 امید است مسئوالن و مدیران حوزه 
آموزش کشور به این موضوعات دقت 
داشته باشــند تا دانش آموزان بتوانند 
ســال تحصیلی را با موفقیت و دانش 

پشت سر بگذارند. 

سه روز تا بازگشایی مدارس باقی است؛

تمهیدات و دغدغه های کرونایی آموزش و پرورش

خبر

مدتی است که در فضای مجازی بحث تعرض و تجاوز به زنان 
مطرح شده است. هفته گذشته کیوان امام وردی یکی از افرادی 
که نام او در این دوران زیاد شنیده می شد، به اتهام تجاوز به زنان و 
دختران دستگیر شد. پس ازآن هم نام چند تن دیگر از هنرمندان 
و افراد سرشناس به همین جرم بر سر زبان ها افتاد.  در رابطه با 
موضوع مطرح شده، یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: 
مسائلی که اکنون در فضای مجازی درباره تعرض و آزار جنسی 
مطرح می شود فاقد اعتبار حقوقی و صرفاً ادعا است و عده ای در 

این میان موج سواری می کنند.
عبدالصمد خرمشاهی افزود: ابتدا فردی ادعایی علیه یک 
هنرمند صاحب نام مطرح کرد و دیگران هم این مسئله را ادامه 
دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمی توان زیر سؤال برد. 
شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات 
کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این 
قضیه باب شود که هرکسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او 
مطرح کند درنهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت. به 
گفته خرمشاهی از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، 

شــهادت شــاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی 
ادعا می کند که مورد تعرض قرارگرفته باید اثبات کند و اثبات 
مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است. این وکیل دادگستری 
خاطرنشــان کرد: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی 
مبتنی بر گزارش های پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی 

که قربانی به دادگاه ارائه می کند، می تواند تصمیم بگیرد.
هر ادعایی نیاز به اثبات دارد

خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسالمی اظهار 
کرد: این ماده قانونی تصریح می کند »هر کس در اماکن عمومی 
یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات 
مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه 

و تا )۷۴( ضربه شالق محکوم خواهد شد.«
او اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقــوع بزه در مکان های 
عمومی و معابر اســت و هنگام اذیت و تعــرض در مکان های 
عمومی، بانوان می توانند با واکنــش و جلب توجه، عابران را به 
شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین 
تلفن همراه فیلم بگیرند و درهرصورت ادله ای برای اثبات بزه 

فراهم کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقوع تعرض در 
مکان های خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، 
صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخالقی تا 
دست درازی و تجاوز به عنف را شامل می شود و این ها باید ثابت 
شود و اثبات آن  هم مشکل است. خرمشاهی افزود: هیچ موقع 
هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که 
ممانعت می کنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمی کند بنابراین 
از مجموع دالیل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی می برد که 

فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.
 در بحث تجاوز عدم رابطه قبلی 

با متجاوز قابل پذیرش است
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند 
که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به او تجاوز شــده است، 
مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسالمی مجازات مرتکب، 
اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و 
به راحتی این قضیه را نمی پذیرند؛ مخصوصاً زمانی که زن رابطه 
قبلی با مرد داشته و به پای خود به منزل مرد رفته باشد هرچند 
در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد درحالی که این رویه برخالف 
کشورهای توسعه یافته است. خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز 
به عنف صرفاً مواردی موردپذیــرش محاکم قرار می گیرد که 
هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان 

ربوده شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که این ها را معموالً 
اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی 
مشخص می شــود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این 
شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعاً راهی به جایی نمی برد 
و دادگاه به عنوان رابطه نامشروع تلقی می کند. این حقوقدان 
خاطرنشان کرد: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت 
و آزار روحی، جسمی، کالمی، مالی و جنسی را در برمی گیرد و 
می تواند خشونت علیه زنان تلقی شود. خرمشاهی در آخر بیان 
کرد: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند 
که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از 

حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به افشاگری های اخیر:

صرف ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار ندارد

بسیاری از منتقدان آموزش 
مجازی بر این اصل تأکید 

دارند که ارتباط با معلم 
و کسب مهارت هایی 

ازجمله دست گرفتن قلم، 
خواندن، نوشتن و... برای 

دانش آموزان پایه های اول 
و دوم دبستان ضروری 
است و برای این گروه، 

 آموزش های مجازی 
توصیه نمی شود

وزیر آموزش وپرورش: 
مدارس باید از نیمه شهریور 

شروع به کار کنند و حتمًا 
در تمام روزهای سال حتی 

در شرایط قرمز باز باشند 
مگر اینکه ستاد ملی مقابله 

با کرونا بگوید که تعطیلی 
به صورت عمومی است
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