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جنایتباماسکهایبازیافتیومجازاتالیککنندهها!




طراحان سواالت کنکور
را از قرنطینه آزاد کنید!

مراحل طراحی و چاپ سواالت کنکور به چه نحوی است و
چه کسانی و تا کی برای کنکور در قرنطینه اند

2.4 M views

مجازاتالیککنندههادرآلمان
به تازگی خبری در فضای مجازی دست به دست شد که در
آن آمده حتی الیک کننده های توهین و تهدید در آلمان
مجازات خواهند شد .بر اساس قوانین جدید در آلمان
هر گونه توهین ،تهدید ،تهمت و دروغ در اینترنت ،جرم
محسوب میشود و حتی الیککنندگان چنین پستهایی
نیزمجازاتخواهندشد.هرچندنمایندگانحزبآلترناتیو
آلمان این قوانین را مغایر با آزادی بیان اعالم کردهاند .با
وجوداین ،نمایندگان اتحادیههای مسیحی ،قوانین جدید
را مدافع آزادی بیان میدانند .به گفته آنها ،این قوانین
باعث سرکوب عقاید کاربران اینترنت نمیشود ،بلکه
باهدف حمایت از آزادی بیان وضع شده است .کاربری
نوشت« :اگه این قانون توی کشور ما اجرا بشه خیلی ها
بیکار میشن و دیگه نمی تونن فحش بدن ».کاربر دیگری
نوشت« :آخ آخ من چهار تا فحش الیک کردم یعنی االن اگه
آلمان بودم مجازات می شدم».

3.4 M views

کتککاریدرمجلسترکیه!
ویدئویی از درگیری و زد و خورد نمایندگان مجلس ترکیه
در فضای مجازی منتشر شده که موجب حیرت و خنده
کاربران شده است .در این تصاویر نمایندگان که ظاهرا
سر موضوعی با یکدیگر به اختالف خوردهاند تصمیم
دارند با روی میز هم رفتن و مشت و لگد پرتاب کردن
یکدیگر را قانع کنند! کاربری نوشت« :یعنی فقط اونی
که مثل استخر توپ شیرجه زد وسط جمعیت» .کاربر
دیگری نوشت« :یعنی واقعا این همه رای جمع میکنن
که برن اونجا اینجوری مثل بچه دبستانیها از خجالت
هم دربیان» کاربری هم نوشت« :اصال معلوم نیست
دقیقا کی با کی دعوا داره .هر کی میرسه وسط جمعیت یه
مشتیپرتابمیکنه!»کاربردیگریهمنوشت«:بازبرخی
نماینده های مجلس ما خوبه فقط صداشون رو می برن باال
و کار به دعوا نمی کشه!»



▪چگونگیطراحیسواالتکنکور



2.1 M views
2.9 M views

تذکردرستخبرنگاربهنمایندهها
یکی از مهم ترین نکاتی که برای مقابله با کرونا باید جدی
گرفت رعایت فاصله اجتماعی در کنار ماسک زدن است.
دیروز و بعد از جلسه مشترک کمیسیون صنایع مجلس با
وزیر خارجه خبرنگار شبکه خبر در حال پرسیدن سواالتی
درباره نتایج این جلسه از وزیر امور خارجه و نمایندگان
بود که می بیند فاصله اجتماعی رعایت نشده به همین
دلیلخبرنگارهنگاممصاحبهبهنمایندگانتذکرمیدهد
که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند .این اتفاق با
استقبال از سوی کاربران همراه شد .کاربری نوشت:
«امر به معروف و نهی از منکر واجبه و این خبرنگار بهترین
کار رو کرد و به همه یاد داد که برای امر به معروف کردن
و تذکر به نماینده ها و وزیر نیاز به مجوز نیست ».کاربر
دیگری نوشت« :کاش خود مسئوالن به توصیه ها عمل
کنن و الگویی برای مردم باشن».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
پاکبانهای
ترکیهباکتاب
هاییکهتوی
زبالههاپیدا
میکردنیا
کتابهایی
کهمردمدور
مینداختن
اینکتابخونه
خوشگلرو
درستکردن

ایدهزیبایپاکبانهایترکیهای

یا ماسک بزنید با برید زندان!

سال1918
موقعیکه
پاندمیآنفلوآنزا
شایعبودهر
کسیروکه
ماسکنداشت
زندانیمی
کردنبهنظرم
االنمبایدهمین
کارروکرد!

گرمایطاقتفرسا
تویشادگان
خوزستان
اینقدرهوا
گرمشدهکه
کنتوربرق
براثرگرمای
هواوفشاربه
سیستمانتقال
برقذوب
شده!

هــشــتــگ -ایـــن روزهـــــا بــحــث تعویق
کنکورهای سراسری داغ است و حتی
کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هم به
خاطر کرونا به تعویق افتاد .با این حال
روز گذشته صحبت درب ــاره سرنوشت
طراحان و چاپ کنندگان ســواالت که تا
هنگام برگزاری آزمون در قرنطینه هستند در
فضای مجازی مطرح شد و رئیس سازمان سنجش
آموزشکشوردربارهوضعیتطراحانوچاپکنندگانسواالتکنکورهای
مختلفگفته«:قرنطینهآزمونهایسراسریبازنشدهاستوافرادوطراحان
سوالتاپایانبرگزاریآزمونهادرقرنطینهباقیخواهندماند ».ایندرحالی
است که قرار بود کنکور دکتری اسفند سال گذشته برگزار شود و طراحان
سوالازهمانزمانتاکنوندرقرنطینهبهسرمیبرند.اینموضوعباعثشد
بسیاری از کاربران به آن واکنش نشان دهند و از مسئوالن مربوط بخواهند
راه های جایگزینی را انتخاب کنند تا نیازبه قرنطینه کردن افراد نباشد .در
ادامهخیلیکوتاهدربارهچگونگیطراحیوروندچاپسواالتآزمونهای
سراسرینوشتهایم.

جنایتباماسکهایبازیافتی
چند روزی است در فضای مجازی ،پیامی درخصوص
ماسکهای دست دوم منتشر شده است و اعالم کردند
از این به بعد ماسکها را قیچی شده به سطل زباله
بیندازیم تا زبالهگردها نتوانند ماسکها را دوباره بعداز
شستوشو و اتو به مردم بفروشند .البته ویدئویی هم
در این باره در شبکه های اجتماعی منتشر شد که به گفته
خبرنگار صداوسیما جمع آوری ماسک هایی بوده که به
خاطر گودبرداری غیر حرفه ای انبار یک کارگاه تولید
ماسک تخریب شده است .البته معاون وزیر بهداشت
هم اعالم کرده که به هیچ عنوان از دست فروش ها
ماسک نخرید و از مراکز معتبر ماسک تهیه کنید .کاربری
نوشت « :بازگشت دوباره ماسک های آلوده یک جنایته
که می تونه آدمای زیادی رو نه تنها به کرونا که به بیماری
های زیادی مبتال کنه ».کاربر دیگری نوشت« :موقع امحای
ماسک یا بنداش رو جدا کنید یا سوراخش کنید که قابل
استفاده نباشه»

حتمابرایشماهمسوالپیشآمدهکهطراحانسوالهاراکجانگهمیدارند،
خیلیهامیگویندطراحانسوالرابهنقطهایدورافتادهتبعیدمیکنندتا
آنهاهیچارتباطیبادنیایخارجنداشتهباشندامااینهاتصوراتینادرست
است.چونبهگفتهمدیرکلآزمونسازیسازمانسنجش درسال1384
سواالتدرطولسالدرسازمانسنجشطراحیمیشوندتادرنهایتسوال
هاینهاییبهبانکسواالتفرستادهشودوقبلازبرگزاریکنکورچنددسته
از این سواالت به صورت اتفاقی از بانک سواالت بیرون کشیده می شوند.
بنابراینطراحانسوالهمنمیدانندکهسوالهایشاندرکنکورچهسالی
مطرح می شود مثال  ۳۰بسته سوال معارف انتخاب می شود و گروه نهایی
انتخاب سوال ها را از بین آن ها به عهده می گیرند .با این حال بازهم هیئت
نهاییوالبتهمسئوالنچاپسواالتتحتنظارتوقرنطینهقرارمیگیرند.
▪چاپسواالتدرچاپخانهتحتنظارت

محل چاپخانه که برای چاپ سواالت کنکور در نظر گرفته شده است به
صورتمجتمعیازچندبلوکدرکرجاست.زیرزمینمربعشکلیکهحدود
 1600مترمربع مساحت دارد مکان قرار گیری چاپخانه و قرنطینه است.
چاپخانه توسط  26دوربین به طور کامل حفاظت می شود ضمن این که
چندین الیه نیروهای امنیتی در محیط اطراف چاپخانه امنیت را تامین می
کنند .موبایل نیز در این اطراف شناسایی و تخلیه باتری می شود .افرادی
که در این چاپخانه فعالیت می کنند تا
پایان برگزاری کنکور بدون هیچ ارتباطی
بامحیطبیروندرمحلچاپخانهقرنطینه
باقیخواهندماند.

جنجال مجوز رائیف پور

ماجرایصدورمجوزمطالبهگریاجتماعیازمسئولینچیستوچهواکنشهاییداشتهاست؟

چند روزی است تصویری از مجوز مطالبه گری اجتماعی که به
علی اکبر رائفی پور سخنران مشهور داده شده فضای مجازی
را پر کرده و کاربران بسیاری به آن واکنش های مختلفی نشان
دادهاند.ماجراازاینقراراستکهدوروزپیشرائفیپورسندی
در صفحه توئیتر خود منتشر کرده که نشان می دهد ستاد
امربه معروف و نهی از منکر به او مجوز مطالبهگری اجتماعی
در زمینه تخصصی «مسئولین» داده است .این مجوز به امضای
روحا...میرزایی معاون اجتماعی ستاد امربه معروف و نهی از
منکر رسیده است .رائفی پور در شرح این تصویر نوشته است:
«مهدی یاوران عزیز پاشنه ها را بکشید! معروف مخفف مردم
علیه رانت و فساد است .مجوزی که به بنده اجازه می دهد به
صورتتخصصیبهموضعامربهمعروفونهیازمنکرمسئوالنبپردازمحتمابهیاریهمهشمابزرگواراننیازخواهیمداشت».

انتقادهابهاینمجوز
این مجوز واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی داشته
است .بسیاری آن را عجیب ارزیابی کرده اند .بسیاری از
کارکرد این مجوز پرسیدند ،برخی هم نوشته اند که امربه
معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی و واجــب است و برای
امر واجب که نیاز به مجوز نیست .البته در این میان بسیاری
هم با دید طنز به ماجرا نگاه کرده اند .فردی به طنز نوشته
است« :باالخره رائفیپور از یه جایی مدرک گرفت ».برخی
هم با استناد به این مجوز رائفیپور را با شخصیت کارتونی
«میتیکومان» مقایسه کرد هاند .کاربر دیگری هم نوشته
است« :این مجوز مطالبهگری ،مدت اعتبار هم دارد! یعنی
ستادی در این مملکت وجود دارد که از جیب ملت بیچاره
ایران بودجه برمیدارد تا چنین کارهایی انجام دهد!» کاربری
هم نوشت« :یعنی برای امر به معروف کردن باید بریم مجوز
بگیریم؟! الاقل واجباتمون رو با صدور مجوز حرام نکنید».

واکنش رائفی پور به انتقادات
در واکنش به موج انتقادات ،رائفیپور در توئیت دیگری نوشت:
«بنده در تمام این سال ها مشغول امر به معروف و نهی از منکر
مسئوالن بوده ام .اتفاق جدید ایجاد چتر حمایتی حقوقی برای
صیانت از افشاگران فساد و آمران و ناهیان است .در ثانی برای
بنده انتقال این پیام مهم بود که مبارزه با فساد صرف ًا از جایگاه
اپوزوسیوننیستواینارادهجدیخودنظاماست».

توضیحدبیرستادامربهمعروفدربارهاینمجوز
جلیل محبی بعد از واکنش های زیادی که به این مجوزنشان
دادهشددرتوئیتردربارهاینمجوزواکنشنشانداد.اودررشته

توئیتینوشت:
گروهجهادیامربهمعروفونهیازمنکریکتشکلاستکه
1
به علت سخت بودن مجوز سمن ها در وزارت کشور توسط
ستادامربهمعروفطراحیشدتاافرادیکهمیخواهندتشکلی
برای امر به معروف در حوزه های تخصصی داشته باشند ،از این
طریقفعالیتکنند.
اینگروههادرصورتنیازدرچارچوبهایشرعیوقانونی
2
آموزش می بینند و زمانی که به مشکل بر بخورند مطابق
قانونحمایتمیشوند.
مبنایقانونیاینتشکلهاماده ۱۶قانونحمایتازآمرین
3
بهمعروفاست.
تاکنون  ۴۰۰گروه مجوزگرفته اند که بیشترین فراوانی
4
برایامربهمعروفمحیطزیستاست.
بندهای قانونی تشکل برای امر به معروف و نهی از منکر
5
توسطمردمدرقالب ngoبهرسمیتشناختهشدهووظیفه
ستاددراینزمینهشناساییوحمایتازآنهاست.
او در گفت و گویی هم که با اعتماد داشته درباره موازی کاری
دادن این مجوز با وزارت کشور گفته« :این موازی کاری است
اما ما بارها و بارها دیدهایم که یک مقام مسئول حاکمیتی
هنگام مواجهه با امر به معروف به فرد آمر میگوید «به تو
چه!» ما برای آن که این مقام مسئول دیگر نتواند مقابل آمربه
معروف چنین رفتاری داشته باشد ،اقدام به اعطای مجوز به
سمنها میکنیم تا به نوعی از آنان حمایت کنیم ».محبی
همچنین درباره تاریخچه صدور این مجوزها گفته« :ما از
 ۱۵مرداد ماه  ۹۸که آیتا ...صدیقی از اعطای مجوز امر به
معروف به سمنها گفتند تا امروز  ۴۰۰مجوز در حوزههای
مختلف مثل محیطزیست صادر کردهایم».

