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عالج همه مشکالت در داخل است

 
ع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه  گفت وگوی »شهروند« با دکتر مهدی زار
4بین المللی زلزله شناسی به مناسبت روز جهانی کاهش اثرات بالیای طبیعی حه

صف

 گزارش »شهروند«
از خبر تکان دهنده ای که از دیر مخابره شد

در سوِگ نداری »محمد«
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روحانی: بیش از ١۵۶هزار واحد مسکونی 
آسیب دیده در سیالب، بازسازی و نوسازی شد

 سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد:
 6 روز تا پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران

تهران  در پنجره 
زمانی زلزله 

گفت وگو با علی اکبر زین العابدین کارشناس آموزش و نویسنده کودک و نوجوان به بهانه  مرگ نوجوان  بوشهری

 پویش تهیه ۴ میلیون تبلت   برای بازماندگان از تحصیل

گزارش

سخنان رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری

هر آنچه باید درباره اوضاع اقتصادی 
سینما در هفته های اخیر بدانید

با  آوری تبلت راه انداخته است  پویش جمع 
کمک یک گروه ترویج کتابخوانی. از چند روز پیش 
بود که تصمیم گرفتند  برای دانش آموزان بدون 
ابزار هوشمند کاری کنند، اما خبر تلخ  مرگ محمد 
در دیر بوشهر  مصمم ترشان کرد. می گوید:   »خبر 

تلخ دیر بوشهر تبرها زد بر جان ما.« 
و  روانشناس  زین العابدین،  اکبر  علی 
کارشناسی  معلم  و  نوجوان  و  کودک  نویسنده 
مشکالت  جریان   در  وقتی  آموزش وپرورش 
دانش آموزان در شبکه شاد  به واسطه نداشتن 
گوشی و تبلت قرار گرفت، تصمیمش را  گرفت. 
بزرگان  با کمک  انداختن یک پویش  راه  با به  او 
و  کودکان  ادبیات  اساتید  وتربیت،  تعلیم 
همچنین  و  هنر  و  فرهنگ  بزرگان  نوجوانان، 
جمعیت هالل احمر که می تواند افراد بی بضاعت 
دانش آموزان  به  می خواهد  کند،  شناسایی  را 
محروم از گوشی و تبلت کمک کند او به »شهروند« 
گفت: »حدود ۳  میلیون و۲۵۵  هزار دانش آموز ما 
به دلیل عدم دسترسی به تبلت امکان استفاده از 
فضای فناوری را ندارند که اکثر این دانش آموزان 
اما  دارند،  حضور  کشور  استان های  همه  در 
بیشترین تعدادی که به تبلت دسترسی ندارند در 
استان سیستان وبلوچستان هستند. این آمار را 
آموزش وپرورش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 

گفته بود.« که به این تعداد، دانش آموزان  اتباع 
میلیون    4 حدود  کل  در  که  می شود  اضافه  هم 
»پیش  افزود:  او  بازمانده اند.  تحصیل  از  نفر 
با فراهم کردن یک تبلت به قیمت یک  از این، 
دانش آموزان  اختیار  در  تومان،  نیم میلیون  و 
تبلت ها ی  قیمت،  افزایش  با  اما  می گرفت،  قرار 
تومان  دوونیم میلیون  قیمت  به  ایران  ساخت 
باید خریداری شود. گوشی و تبلت هایی که  تنها 
دو کارخانه ایرانی آن را می سازند و ظرفیت تولید 
خیلی محدودی دارد. این درحالی است که برای 
خرید تبلت با مارک های خارجی هم باید بیش از 5 
یا 6  میلیون تومان پرداخت شود. پس امکان این 
خرید هم وجود ندارد. نداشتن 4  میلیون دستگاه 
که  تحصیل.  از  بازماندن  یعنی  گوشی  یا  تبلت 
را دارند اما  تنها این دانش آموزان اسم محصل 
هم  محصالن  مابقی  البته  نیست.  رسمشان 
دلیل  به  که  آموزانی  دانش  ندارند.  بهتری  وضع 
فراهم نبودن بسترهای اینترنت امکان استفاده 
را ندارند که بیشتر در مناطق  آموزش مجازی  از 
روستایی دورافتاده و مناطق عشایری هستند. 
حتی در خانواده هایی که  تنها یک گوشی وجود 
دارد و تعداد فرزندان زیاد که معموال گوشی را بچه 
بزرگتر استفاده می کند و بچه های کوچکتر دیگر 
یعنی  این  ندارند.  دسترسی  تبلت  و  گوشی  به 

15  میلیون دانش آموز  تولید خشم.  تنش دوم؛ 
آنها  از  سوم  یک  حدود  که  دارد  وجود  دبستانی 
به گوشی و تبلت دسترسی ندارند. شاید خیلی 
مدرسه  و  درس  عاشق  دانش آموزان  این  از 
می کشند.  خ  ر به  را  محرومیت  این  ولی  نباشند 
ضعف و  ناامیدی هم به  دنبال این محرومیت و 
با معلم هم به واسطه  ارتباط  خشم وجود دارد. 
وزارت  پروتکل های  و  کرونایی  روزهای  این 
بهداشت که چاره ای هم نیست به صفر می رسد. 
هفته هایی که حتی یک روز هم در کالس درس 

حاضر نمی شوند و این از تبعات نداشتن گوشی و 
تبلت است. با این اوضاع پایه های تحصیلی از این 
4  میلیون عبور می کند. شاید این دانش آموزان 
به کالس های باالتر بروند اما سواد پایه ای خیلی 
از  فرار  باعث  موضوع  همین  که  دارند  ضعیفی 
مدرسه و ترک تحصیل می شود. گفته می شود که 
تلویزیون هم مرجع خوبی برای تدریس و آموزش 
به دانش آموزان است اما 50  درصد دانش آموزان 
این   از  زیادی  تعداد  که  هستند.  زبانه  دو  ما 
دانش آموزان در مناطق مرزنشین و محروم زندگی 
می کنند و فارسی را خوب نمی دانند. سر کالس ها 
معلم ها به زبان مادری گویش دارند اما  استفاده 
از تلویزیون این امکان را برایشان حذف می کند و 

». آموزش را سخت تر
»حاال   می گوید:  ادامه  در  نویسنده  این 
پیشنهاد من، این پویش مردمی است . نیازمند 
اطالعات دقیقی هستیم که بدانیم بضاعت خط 
باید  بود،   باید واقع بین  تولیدمان چقدر است. 
دست به کار شد و این پویش مردمی را به جد 
دنبال کرد . درواقع باید موازی کاری ها شناسایی 
شود تا در راستای هم پیش برویم و دوباره کاری 
نشود. این مسأله را باید حل کرد تا تبدیل به یک 
فاجعه دیگر از جنس محمد موسی زاده در دیر 

بوشهر نشود «

عکس: شهروند


