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گرفتار شدن پنج کولبر زیر بهمن 
در مرز ارومیه 

خبر هــا حکایت از 
جانباختــن پنج کولبر 
ایرانی اهــل آذربایجان 
غربی دارد که در روزهای 
اخیر در خــاک ترکیه 

گرفتار بهمن شده بودند. کولبران گرفتار در خاک 
ترکیه اوالیی خدایی، فرات خدایی، متین اصالنی، 
یاور اصالنی و بیلن احمدی نام دارند که همه اهل 
استان آذربایجان غربی و ســاکن روستایی به نام 
کوران هستند. طبق آخرین اخباری که از وضعیت 
این کولبران اعالم شده است آن ها از ۶ روز قبل در 
مرز ترکیه گرفتار بهمن شده اند و همچنان هم در 
زیر برف مدفون هســتند و جستجو ها برای یافتن 

آنها ادامه دارد. 
    

سیگنال در ایران از دسترس خارج شد 
پیام رسان سیگنال 
کــه پــس از تغییــر 
سیاست های واتساپ 
شاهد موج گسترده ی 
مهاجــرت کاربــران 

بــود، در ایران از دســترس خارج شــد. پس از 
رسانه ای شدن سیاست جدید واتساپ مبنی بر 
به اشتراک گذاری اطالعات کاربران با فیسبوک، 
میزان دانلود پیام رسان های ســیگنال و تلگرام 
به طرز چشمگیری در ســطح دنیا و ازجمله در 
ایران افزایش یافت. بااین حال اواخر ماه گذشته، 
ســیگنال به دســتور کارگروه فیلترینگ از اپ 
اســتورهای ایرانی حذف شد. ظاهرا تالش برای 
عدم دسترســی کاربران ایرانی به پیام رســان 
سیگنال ازطریق فروشگاه های اپلیکیشن کافی 
نبــوده و تصمیم بــه مسدودســازی آن گرفته 
شده است. طبق گزارش های کاربران در فضای 
مجازی، دسترســی به اپلیکیشن ســیگنال از 
شب گذشته با اختالل هایی همراه بود. درنهایت 
تحقیقات نشان می دهد که وب سایت سیگنال 
فیلتر شده و دسترســی به اپلیکیشن هم برای 
برخی با مشــکل رو به رو اســت. تابه حال تعداد 
زیــادی از مشــترکان همــراه اول و مبین نت 
نسبت به کار نکردن ســیگنال بدون فیلترشکن 
اطالع رســانی کرده انــد. شــرکت ارتباطــات 

زیرساخت هنوز واکنشی نشان نداده است.
    

 اسکان بی خانمان ها 
در روزهای سرد تهران

مدیرکل بهزیستی 
استان تهران از فعالیت 
مراکز ســرپناه شبانه و 
روزانه برای ساماندهی و 
اسکان افراد بی خانمان 

خبر داد. امین شاهرخی، گفت: همزمان با برودت 
هوا بهزیستی در سطح استان تهران تمامی مراکز 
و کمپ های نگهداری معتادان و همچنین مراکز 
سرپناه شبانه و مراکز سرپناه روزانه خود را فعال کرد و 
ساعات فعالیت آنها را افزایش داد. به گفته شاهرخی، 
در حال حاضر در هر شهرستان استان تهران حداقل 

دو مرکز پذیرای افراد بی  خانمان است. 
    

هشدار نسبت به موج چهارم کرونا
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت با اشــاره به 
توقف روند کاهشی در 
موارد بستری و مرگ و 
میر ناشی از کرونا نسبت 

به موج چهارم بیماری در کشور هشدار داد. سیما 
ســادات الری، دیروز همچنین از شناسایی ۶هزار 
و ۳۰۹ بیمار جدید در کشــور طــی 24 اخیر خبر 
داد و گفت: ۹۸ بیمار کوویــد۱۹ نیز جان خود را از 
دست دادند. به گفته او بر اساس آخرین تحلیل ها، 
۱۸ شهرستان کشــور در وضعیت نارنجی، ۱۵4 
شهرســتان در وضعیت زرد و 2۷۶ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
    

هوا دوباره آلوده شد
چنــد  ز  ا پــس 
د در  روز وزش بــا
ز نقــاط  بســیاری ا
کشــور، گزارش های 
هواشناســی از آلوده 

شدن هوای ۹ شهر کشور خبر داد. بر اساس این 
گزارش روز گذشته شهرهای اهواز، اراک، تهران، 
زنجان، مشــهد، کرج و تبریز در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس و هوای شهرهای بجنورد 
و اصفهان در شرایط ناســالم برای تمام گروه ها 
قرار داشت و این شــرایط حداقل امروز نیز ادامه 

خواهد داشت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

 هر ســال در میانه زمســتان، در 
حالی دانشگاه های کشور حال و هوای 
امتحانات پایان ترم را به خود می گیرد 
که شیوه و نحوه برگزاری آن، بخشی از 
اعتبار یک دانشگاه و البته مسئولیتی 
گران بر دوش دانشجویانش محسوب 
می شود. شــاید به همین دلیل باشد 
که این امتحانات همیشــه زیر نظارت 
سنگین و مراقبان فراوان برای جلوگیری 
از تقلب برگزار می شــد. امسال اما، در 
پی شیوع کرونا و تعطیلی کالس های 
حضوری دانشگاه ها، روش برگزاری این 
امتحانات هم دگرگون شده. روش هایی 
که البته، اما و اگرهــای فراوانی را هم به 

همراه داشته است.
چندی پیش بود که خبر استفاده 
دانشــگاه »بیلکنت« ترکیــه از ۱۱ 
هزار آینه برای جلوگیری از تقلب در 
امتحانات آنالین واکنش های بسیاری 
از دانشجویان را به دنبال داشت. این 
دانشگاه برای تمام دانشجویان خود 
یک آینه ارســال کرده تــا در هنگام 
امتحانات آنالین پشت سر خود قرار 
دهند تا هنگام انجام آزمون اطمینان 
حاصل شود که مواردی روی مانیتور یا 
اطراف برای تقلب رساندن به دانشجو، 
وجود ندارد. روشی که گرچه مضحک 
به نظر می رسد؛ اما نشان از این دارد که 
برگزاری آزمون آخــر ترم با کمترین 
شبهه تا چه میزان می تواند بر اعتبار 

دانشگاه بیفزاید.

کیفیت گذراندن دروس مجازی
با اعالم مجازی شدن برگزاری ترم 
پاییزه دانشگاه ها بســیاری از اساتید و 
دانشجویان نسبت به کیفیت واحدهای 
گذرانده شده از ســوی دانشجویان در 
این ترم ابراز تردید کردند. برخی دلیل 
این تردید را سرعت پایین اینترنت در 
ایران، کمبود زیرساخت های مجازی 
دانشگاه ها و از سوی دیگر کمبود امکانات 
الکترونیک دانستند و برخی دیگر هم 
از کاهش تعامل بین دانشجو و استاد و 
در نتیجه کاهش انگیزه های آنها برای 
پیگیری جدی کالس های درس سخن 
به میان آوردند. ایــن در حالی بود که 
برخی از اســاتید و دانشجویان و حتی 
دســت اندرکاران وزارت علوم از همان 
روزهای ابتدایی تــرم جدید مجازی، 
نسبت به برگزاری آزمونی دقیق و کم 
شائبه ابراز تردید کردند. همان موردی 
که برخی دیگر از دانشجویان به امید آن، 
ترم جاری را با حداقل جدیت و حداکثر 

سهل اندیشی سپری کردند.
 افزایش تقلب در بین دانشجویان 

کافی است که در موتور جستجوی 
گوگل گشــتی مختصر بزنید تا با انواع 
و اقســام روش های تقلب در برگزاری 
امتحانات در دنیای مجازی آشنا شوید. 
گاهی ایــن روش های در دســترس، 
نه تنهــا عالقه مندان به ایــن عمل در 
دنیای حقیقی را هم به این سمت سوق 
می دهد که بســیاری از دانشجویان و 
دانش آموزانی که پیشتر کمتر مرتکب 
این عمل شــده بودند را هم به ســوی 
تقلب رهنمون می شود. روش هایی که 
در غیاب زیرساخت های قوی سایبری 

می تواند به راحتی از سوی دانشجویان 
مورد استفاده قرار گیرد.

موردی که رئیس دانشگاه تهران هم 
به آن اشاره کرد و شرایط فعلی را باعث 
افزایش تقلب در بین دانشجویان دانست. 
محمود نیلی احمدآبادی در نخستین 
کنگره ملی دانشگاه و کووید-۱۹، به این 
نکته نیز اشاره کرد که تاثیر پاندمی کرونا 
باعث کاهش عالقه مندی دانشجویان، 
کپی کاری، افزایش تقلب و روی آوردن 
دانشجویان جهت استفاده از خدمات 
شرکت ها برای شــرکت در امتحانات 
شده است. هر چند علی خاکی صدیق، 
معاون آموزشی وزارت علوم از تدابیر این 
وزارتخانه برای جلوگیری از تقلبات پایان 
ترم گفت. او یکی از این تمهیدات را این 
طور اعالم کرد: »ارزیابی نباید فقط منوط 
به امتحان باشد، باید دانشجویان در طول 
ترم به صورت مستمر ارزشیابی شوند تا 

صحت ارزشیابی افزایش  یابد«.
خاکی صدیق افزود: »اعالم کرده ایم 
که دانشگاه ها از امکانات نرم افزاری برای 
باال بردن امنیت آزمون استفاده کنند. 
در واقع دســت خود دانشگاه ها است 
که با توجه به امکاناتــی که دارد تدابیر 
خود را داشته باشند. ما نمی توانیم یک 
دستورالعمل واحد داشته باشیم تا همه 
یک مدل عمل کنند چون دانشگاه ها 
باهم متفاوت هســتند«. این در حالی 
است که طبق گفته های وزیر ارتباطات 
در ۵ ماه گذشته دانشــجویان ۳.۵ تا 4 
درصد مناطق شهری و روستایی کشور 
امکانات مناســبی برای دسترسی به 
فضای مجازی نداشــته اند و حتی در 
دانشــگاه تهران  نیز تعداد محدودی 

دانشجو برای شــرکت در کالس های 
آموزشی به دلیل کمبود امکانات دچار 

مشکل بودند.
 روش های آسان تقلب

در حالی که برخی از دانشــجویان 
در سال های گذشته هم تقلب را جزئی 
جدایی ناپذیر در امتحانــات پایان ترم 
خود می دانســتند، اما به نظر می رسد 
امسال نه تنها جمعیت این افراد بیشتر 
شده که برخی حتی بنای پاسخ گویی به 
سئواالت امتحاناتشان را تنها برهمین 

تقلب نهاده اند.
یک دانشــجو با اشــاره به نحوه 
امتحان دادن خود در فضای مجازی 
می گوید: »حتی زمانی که مدرســه 
می رفتیم و امتحانــات نیز حضوری 
بود همیشه شــیوه هایی برای تقلب 
وجود داشــت؛ حال که دانشجوییم و 
امتحانات مجازی شــده مسأله تقلب 

شدت بیشتری یافته است«.
وی می افزاید: »اکثر اســتادان ما 
در فضای مجازی به شــیوه تشریحی 
امتحان می گیرند، اگر سؤاالت مشخص 
باشد و مفهومی نباشد همان لحظه وارد 

گوگل می شوم و پاسخ سوال را جستجو 
و کپی می کنــم و داخل باکس جواب 
ســوال قرار می دهم درست است که 
بسیار ریسکی عمل می کنم اما حداقل 

صفر نمی شوم«.
یکی از دانشجویان مقطع دکتری نیز 
می گوید: »دانشجویان مقطع دکتری، 
اکثرا شاغل هستند. وقتی ساعت امتحان 
با ساعت کاری مان تداخل پیدا می کند، 
مجبور می شویم یک نفر را پیدا کنیم 
تا به جایمان امتحان دهد که یا به جای 
این کار به او پول می دهیــم یا یکی از 
دوستانمان است و مجانی برایمان این 
کار را می کند. متأسفانه یکبار من مجبور 
شدم که این کار را انجام دهم اما به تازگی 
اساتید با شیوه های شفاهی ـ تصویری 

کار  را برایمان سخت کرده اند«.
یکی دیگر از دانشــجویان مقطع 
کارشناســی، می گوید: »من وقتی 
درس نخوانده باشــم و اســتاد قصد 
امتحان گرفتن داشــته باشــد موقع 
امتحــان دادن هر ســؤالی را که بلد 
نباشم اینترنتم را قطع می کنم، استاد 
هم فکر می کند که مشــکل اینترنت 

دارم و سراغ نفر بعدی می رود«. 
یکی از دانشــجویان نیز می گوید: 
»یکبار امتحان مجازی زبان داشــتم 
و هیچی بلد نبودم، یکی از دوســتانم 
را که مترجم زبان بود بــه خانه  دعوت 
کردم تا او جای من امتحان دهد؛ آن روز 
دلچسب ترین امتحان عمرم را دادم و به 

راحتی آن واحد را پاس کردم«.
این در حالی اســت که در بسیاری 
از دانشــگاه های معتبر دنیا روش های 
فراوانی برای کاهــش تقلب در آزمون 
ترم دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

در این باره غالمرضــا ظریفیان، 
معــاون وزیر علوم دولــت اطالحات 
گفته است: »کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی برای جبــران ضعف های 
آموزش مجازی از بسترهای اینتراکتیو 
استفاده کردند تا ارتباط معلم و محصل 
تعاملی باشــد. برای جبــران ضعف 
کیفیــت و جلوگیــری از تقلب های 
احتمالی آن ها آزمون ها را به شیوه های 
مختلف از طریق فضای مجازی برگزار 
کردند و یک شــیوه معیــن را دنبال 
نکردند و در کنار آن نیز دانش آموزان 
و دانشجویان را بیشتر به سمت انجام 

کارهای تحقیقاتی سوق دادند«.
او می افزاید: »ارائه همین تحقیقات 
به صورت کنفرانس و به صورت تحلیل 
محتوا از جملــه اقداماتی بــود که در 
کشورهای دیگر مرسوم شد. آن ها برای 
کاهش میزان تقلب ها تالش کردند تا 
پلتفرم های پیشرفته تری را به کار گیرند، 
اما این امر به هر حال در آموزش از راه دور 

اجتناب ناپذیر اســت و صرفا می توان 
میزان آن را کاهش داد. در ایران بسته به 
آشنایی تدریس کنندگان نیز تاحدودی 
این تقلب ها کاهش یافته است اما برای 
بهبود این وضعیت بایــد آزمون ها به 
چندین شکل صورت گیرد تا دانشجو به 

خوبی مورد آزمایش قرار گیرد«.
کاهش انگیزه در دانشجویان

در حالی که برخی کمبود امکانات 
ســایبری و زیرســاخت های مجازی 
را دلیل اصلــی این حجــم از تقلبات 
می دانند، برخی دیگــر هم معتقدند، 
انگیزه دانشجویان به دلیل بحران های 
اقتصادی و شــیوع کرونا در کشور کم 

شده است.
زهرا داودی روانشناس و مشاور در 
دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه گسترده شدن 
ویروس کرونا، حالت ناامیدی و وحشت 
نسبت به آینده برای افراد به وجود آورده 
اســت، می گوید: »اطالع و مشــاهده 
افرادی که فعالیتی مشابه در دانشگاه 
انجام می دهند، باعــث تقویت روحیه 
رقابت پذیری در جوانان می شــود«. او 
ادامه می دهد: »همچنین حضور افراد در 
دانشگاه، کالس ها، گروه ها و تشکل های 
دانشــجویی منجر به فعالیت و تحرک 
دانشجویان و در نهایت افزایش انگیزۀ 
آن ها خواهد شد. این در حالی است که 
این مهم از دانشجویان در یک سال اخیر 
سلب شده و به همین دلیل انگیزه برای 
درس خواندن آنهــا هم کاهش یافته و 
در نتیجه گرایش به تقلب نیز افزایش 

داشته است«.
به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا، 
امید به آینده و تاب آوری دانشجویان را از 
بین برده است، درعین حال مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی به دغدغه های  آنها 
دامن می زند و امید بازگشت شرایط به 

حالت عادی را دشوارتر می کند.

امتحانات دانشگاه های کشور به صورت مجازی و نتایجی تردیدآمیز برگزار شد؛

آزمون های غیردقیق و شائبه تقلب گسترده

خبر

هفته گذشته مصوبه اخیرکمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس، مبنــی بر افزایــش وام ازدواج 
پســران زیر 2۵ ســال و دختران زیر 2۳ سال 
انتقادات زیادی به همراه داشت. یکی از منتقدان 
سخت این تصمیم معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان بود که مصوبه را اجحاف به 
متولدین دهه ۶۰ دانست. گروهی که به گفته او در 

حال دچار شدن به تجرد قطعی هستند.
محمدمهــدی تندگویــان به ایلنــا گفت: 
نمی دانیم مبنای مطالعاتی و کارشناسی برای 
تصمیم گیری عــدد و رقــم وام ازدواج و مدل 
پرداخت آن در مجلس بر چه اساســی اســت؟ 
اینکه هر کسی یک پیشــنهاد بدهد و ادعا کند 
که پیشنهادش بهتر است و سپس در کمیسیون 
تلفیق هم آن را تصویب کنند جای سوال دارد. 
باید این پیشنهادهایی که مطرح می شود پشتوانه 
مطالعاتی داشته و روی آن تحقیقات کارشناسی 
انجام شده باشــد. یا حداقل از صاحب نظران و 
کسانی که در این حوزه رصد و پایش می کنند، 

نظرخواهی شود.
تندگویان افزود: در پایشی که امسال از جوانان 

انجام دادیم عمده پســران عنوان کردند؛ اگر ما 
حتی تمام شــرایط اقتصادی از جمله مسکن و 
اشتغال را داشته باشیم ترجیح مان برای ازدواج 
بعد از 2۷ سالگی است، طبق این پایش دختران 
نیز باالی 24 ســال را مدنظر دارنــد. تقریباً ۶۰ 
درصد از جوانان این نظرات را اعالم کرده اند. اگر 
نمایندگان به دنبال کاهش سن ازدواج هستند، 
فقط با کاهش سن ارائه وام نمی توانند به جوانان 
کمک کنند، باید موضوعــات دیگر مورد توجه 

قرار بگیرد. 
تندگویان گفت: یک وام مگر تا چند ســال 
می تواند یک خانواده را تحت پوشش قرار دهد؟ 
اگر حمایت ها مادام العمر شــود بسیار موثرتر 
خواهد بود. ما باید نخست بدانیم که یک خانواده 
مناسب ایرانی باید دارای چند فرزند باشند و به 
ازای هر فرزند چه مشوق ها و معافیت های دائمی 
لحاظ خواهد شد. یا به عنوان مثال اعالم شود، به 
خانواده های که چهار فرزند دارد مسکن رایگان 

یا مسکن خیلی ارزان داده می شود.
وی تاکید کرد: اینهاست که به بحث ازدواج، 
تحکیم خانواده و فرزنــدآوری کمک می کند 

وگرنه دستکاری کردن در مدل پرداخت وام ها و 
افزایش آن و تفیک سن کمک شایانی نمی کند. 

معاون ساماندهی امور جوانان افزود: اگر همه 
موارد رعایت شود شاید مشوق های کاهش سن 
نیز بتواند کمک کننده باشد. عالوه بر این ما با یک 
تهدید خیلی جدی تحت عنــوان تجرد قطعی 
مواجه هســتیم که شــامل حال جوانان دهه 
شصت می شود. بعد از این طرح، من مطمئنم که 
اولین اعتراض از سوی افراد متولد دهه ۶۰ هم این 
باشد که چرا ما در همه قانون ها و سیاست های 
ابالغی دولت و مجلس نادیده گرفته می شویم و 
چرا کسی دهه شصتی ها را به عنوان نسلی که در 
حال دچار شدن به تجرد قطعی هستند، جدی 

نمی گیرند؟
 انتقاد از تبعیض آشکار سنی 

در ارائه وام ازدواج
وی در واکنش به تبعیض آمیز بودن ارائه وام با 
کسر ۳۰ میلیون تومان به دختران باالی 24 سال 
و پسران باالی 2۶ سال گفت: اگر در سال ۱4۰۰ 
پسر جوانی به 2۶ ســالگی و دختر جوانی به 24 
سالگی برسد، از خود این سوال را می پرسند، چرا 

باید به خاطر اینکه یک سال به سن ما اضافه شده 
اســت ۳۰ میلیون تومان کمتر از سایر افراد وام 
بگیریم. ما چه پاسخی می توانیم به این جوانان 
بدهیم؟ عمال این تبعیض ســنی یک تبعیض 

آشکار بوده و اعتراضاتی را در پی خواهد داشت.
تندگویان گفت: ما باالی 4۵ ســال ســن 
را تجــرد قطعی می دانیــم. با این طــرح عماًل 
دهه شــصتی ها که در حال رفتن به ســن 4۰ 
ســالگی هســتند، نادیده گرفته می شــوند. 
اگــر ایــن تصمیمــات در ســال های آینده با 
ضرایــب دیگری تکرار شــود، یعنــی ما عماًل 
 هیچ فکــر خاصی بــرای افراد تجــرد قطعی 

و مشکالت آنان نکرده ایم.

نگران ازدواج اجباری هستیم
تندگویان گفت: از آنجا که دســتورالعملی 
برای این موضوع وجود نــدارد، ما نگران ازدواج 
اجباری هستیم. این مدل تفکیک سن، یک سری 
تبعات منفی اجتماعی به وجود می آورد و حتی 
به مجردان قطعی  نیز ضربه می زند.  ازدواج سفید 
می تواند یکی از تبعات تصمیِم غیرکارشناسی 
مجلس باشد. اگر دستورالعمل بر نظارت دریافت 
کننده وام نباشد هر نوع انحرافی را ایجاد می کند 
و ممکن است یک بخشی از آن هم ازدواج سفید 
باشد. وقتی در برخی آگهی ها، وام ازدواج و طالق 
صوری را قید می کنند بنابراین ازدواج سفید هم 

می تواند یکی از حواشی آن باشد.

تندگویان با اشاره به وام ۱۰۰ میلیونی:

افزایش ازدواج سفید، از تبعات مصوبه جدید مجلس است

 با اعالم مجازی شدن 
برگزاری ترم پاییزه 

دانشگاه ها بسیاری از 
اساتید و دانشجویان 

نسبت به کیفیت واحدهای 
گذرانده شده از سوی 

دانشجویان در این ترم ابراز 
تردید کردند. کاهش تعامل 

بین دانشجو و استاد و در 
نتیجه کاهش انگیزه های 
آنها برای پیگیری جدی 

کالس های درس از جمله 
دالیل این تردید است

رئیس دانشگاه تهران: 
پاندمی کرونا باعث کاهش 
عالقه مندی دانشجویان، 
کپی کاری، افزایش تقلب 
و روی آوردن دانشجویان 
جهت استفاده از خدمات 
شرکت ها برای شرکت در 

امتحانات شده است
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