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از میان خبر ها
توضیحات یک مقام سازمان هواشناسی:

دمای باالی  ۵۰درجه  ۱۱۱بار در نقاط
مختلف کشور تجربه شد

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی گفت :ای ــران در  ۱۰مــاه گذشته نسبت به
شاخصهایبلندمدت،بیشازیکدرجهافزایشدماداشته
است .همچنین در این بازه اهــواز با ثبت دمای  ۵۳درجه
سانتیگرادبهعنوانگرمترینشهرمعرفیمیشود.بنابرخبر
ایسنا،صادقضیاییانگفت:ایراندر ۱۰ماهگذشتهنسبت
به شاخصهای بلندمدت ،بیش از یک درجه افزایش دما
داشتهاست.همچنیندراینبازهاهوازباثبتدمای ۵۳درجه
سانتی گراد به عنوان گرم ترین شهر معرفی میشود .وی به
وضعیتدماییکشورطی ۱۰ماهگذشتهاشارهواظهارکرد:
از اول مهر سال( ۱۳۹۶ابتدای سال زراعی) تا پایان تیرماه
۱۳۹۷دمایکشور1.3درجهسلسیوسنسبتبهبلندمدت
افزایش یافته است همچنین با توجه به بررسی گزارش های
دمایی ،کلیه استانها در این بازه زمانی افزایش دما را تجربه
کردهاند.وی تاکید کرد :در بازه  ۱۰ماه گذشته ،بیشترین
افزایشدمابرایاستانهایآذربایجانغربیوزنجانبودکه
به ترتیب  2.2درجه سلسیوس و  ۲درجه سلسیوس نسبت
به میانگین دمای بلندمدت خودگرمتر بودند .افزون براین
در همین بازه زمانی ( از اول مهر تا آخر تیرماه) استان تهران
 1.5درجهسلسیوسافزایشدمانسبتبهبلندمدتداشت.
▪ایران در روند افزایش دما

این کارشناس سازمان هواشناسی در پاسخ به پرسشی
درباره دالیل افزایش دمای تهران و بقیه استانهای کشور
در اولین ماه تابستان امسال اظهار کرد :در کشور ما معموال
رونــد افزایش دما و گرم شدن وجــود دارد که مهمترین
دلیل آن تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است ،اما عوامل
سینوپتیکی از جمله تمایل فشارهای جنب حــار های به
عرضهای باالتر جو نیز در این موضوع تاثیرگذار است.

کاهش سن اعتیاد در کشور
رئیسپلیسمبارزهباموادمخدرناجاازکاهشیکیدوساله
سن اعتیاد در کشور خبر داد و گفت :سن قاچاق در کشور
تغییراتی کرده و تعداد افراد تازه وارد در این حوزه افزایش
یافته اســت .به گزارش جام جم آنالین ،ســردار مسعود
زاهدیان دربــاره دستگیری های مربوط به مــواد مخدر
اظهارکرد :آمار زندانی های این حوزه را باید از سازمان
زندان ها بگیریم ،اما درباره دستگیری های پلیس ،ما شاهد
افزایش  9درصدی در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه
آن در سال قبل هستیم و تشکیل پروندههای ما نیز به همین
نسبت افزایش داشته است.

...

نتایج پیمایش مرکز پژوهش های مجلس
درباره حجاب

خبر

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

 85درصد بد حجابان  ،حجاب را واجب می دانند

مرکز پژوهش هــای مجلس طی گــزارشــی به بررسی
عوامل مؤثر بر اجــرایــی شــدن سیاست هــای حجاب و
راهــکــارهــای پیش رو در ای ــن بـــاره پــرداخــتــه اســت.
به گــزارش روابــط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس
 ،دفــتــر مطالعات فرهنگی ای ــن مــرکــز در گــزارشــی
با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شــدن سیاستهای
حجاب و راهــکــارهــای پــیـشرو» عوامل تشدیدکننده
این وضعیت و رونــد سیاست گــذاری دربــاره حجاب را
بــررســی کــرده و آورده اســت؛ در بخش اول گــزارش،
دو پارامت ِر «نگرش مــردم به موضوع حجاب» و «رفتار
پوششی» آن ها بررسی شــده اســت .وضعیت نگرش
جامعه به موضوع حجاب در پنج محور اساسی شامل
ارزشمندی حجاب ،ضرورت حجاب برای زن مسلمان،
حـــدود حــجــاب ،پــیــامــدهــای حــجــاب و بـیحــجــابــی و
مداخله دولــت در موضوع حجاب ارزیابی شده است.
این گزارش میافزاید :درباره وضعیت حجاب در کشور

ســه مــوضــوع کانونی و مهم شامل تغییر ارزشمندی
حجاب از شرعی به عرفی ،جمعیت زیــاد بدحجابان
کمآسیب (محجبههای عرفی) و کانو نهای بحران
بدحجابی ،وجــود دارد که هرگونه سیاست گــذاری و
تصمیمگیری باید با لحاظ کــردن آن ها انجام شود.
گــــزارش مــرکــز پــژوه ـشهــای مجلس دربــــاره تغییر
ارزشمندی حجاب از شرعی به عرفی ،مطرح میکند
کــه حــجــاب شــرعــی ب ــرای  35درص ــد از افـــراد جامعه
ارزشمند است و تقریب ًا  55درصد از زنان حجاب عرفی
را ارزشمند دانستهاند .درواقع نوعی حس و بیرغبتی
دربــاره حجاب شرعی در میان بخشی از افــراد جامعه
ایجاد شده است که موجب میشود آن ها بین دو گزینه
حجاب عرفی و شرعی ،حجاب عرفی را انتخاب کنند.
همچنین در بخش جمعیت زیاد بدحجابان کمآسیب
(محجبههای عــرفــی) نتایج تحقیقات متعدد نشان
میدهد ،بیش از  85درصد جمعیت افراد بدحجاب در

داستان سواالت تکراری هوش و استعداد آزمون سمپاد

سمپاد دوباره حاشیه ساز شد

دانش پور  -برگزاری آزمــون ورودی مــدارس سمپاد
در مقطع هفتم بعد از آن که از خطر حذف کامل پیروز
بیرون آمد اما گویا ماجراهای این آزمون تمامی ندارد و
این بار تکراری بودن سواالت هوش و استعداد آزمون
دردســرســاز شــد .روز جمعه  5مــرداد آزمــون ورودی
مــدارس سمپاد با حضور دانشآموزانی که متقاضی
تحصیل در این مدارس بودند ،برگزار شد اما با پایان
آزمــون ،داوطلبان از یکسان بــودن ســواالت با آزمون
ریــون خبر دادن ــد بــه گــون ـهای کــه س ــواالت آزم ــون در
کتا بهای کمک آموزشی برخی موسسات خصوصی
وسایت ریون با پاسخ تشریحی قابل دسترس بود .به
گفته یکی از دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون،
سواالت ورودی این مقطع از ماه ها قبل در کانال ها و
گروه های آموزشی به اشتراک گذاشته شده بود و به
عبارتی کپی برابر اصل سواالت مشهور هوش ریون بود.
این سواالت در کتاب های  ، EQمبتکران  ،اندیشمند ،
هوش و استعداد تحلیلی فرزانگان هم منتشر شده بود.
مسئوالن حتی زحمت طراحی یک سوال را به خودشان
نداده بودند  .به نظر می رسد این مسئله روشی برای
حذف تیزهوشان است.
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این اتفاق در حالی رخ داده است که رئیس مرکز سنجش
وزارت آمــوزشوپــرورش با بیان این که بــرای اولین بار
در گزینش دانــش آم ــوزان تیزهوش بهجای استفاده
از آزمــون پیشرفت تحصیلی غیراستاندارد از آزمــون
هوشی استاندارد استفاده شده است اظهار کرد :تست
هــوش استفاده شــده در آزمــون روز جمعه تنها آزمــون
گروهی معتبر هــوش بــوده که از روایــی و اعتبار الزم
برخوردار است .عبدالرسول عمادی افزود :این آزمون
غیرکالمی توانایی مخاطبان را در سطوح باالی شناختی
رصد می کند و دانش و حافظه فرد درنتیجه آن چندان
تأثیرگذار نیست .وی تصریح کــرد :در آزمــون امسال
بیش از۱۵۰هزار دانشآموز شرکت کردند که ۸۰هزار
نفر پسر و ۷۰هزار نفر دختر بودند و به مدت یک ساعت
به ۶۰سؤال چهار گزینه ای و پنج سؤال تشریحی پاسخ
دادند.
عمادی گفت :کلیه آزمونهای فردی و گروهی موجود
در کشور همواره در دسترس همگان است و این موضوع
درنتیجه سنجش هوش تأثیرگذار نیست؛ ضمن این
که هیچ فــردی از این که چه نوع آزمونی اجــرا میشود
مطلع نبوده و امنیت و اجــرای بهینه آزمــون در سراسر

مدیران بازنشسته اگر کنار نروند به دادگاه
معرفی میشوند

شهردار تهران اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان را آغاز کرد
گروه بدحجابان کم آسیب قرار دارند که به لحاظ ذهنی
خود را محجبه میدانند .این گــروه که به اصطالح آن
ها را طیف خاکستری مینامند ،به لحاظ ذهنی از یک
طرف حجاب را برای زن مسلمان واجب می دانند و از
پیامدهای منفی بدحجابی آگاهی دارنــد ،اما ازسوی
دیگر در برابر ارزشمندی حجاب شرعی و همچنین
مداخله دولــت در کنترل حجاب موضع می گیرند و
مقاومت ذهنی دارند و بخشی از آن ها به لحاظ ذهنی
استعداد ریزش به سمت بدحجابان هنجارشکن را دارند.
تحقیقات دربــاره کانو نهای بحران بدحجابی نشان
جوان ساکن شهرهای بزرگ
میدهد افراد تحصیلکرده
ِ
و کالنشهرها که عمده مصرف فرهنگی آن ها تماشای
کشور گــزارش شده است .رئیس مرکز سنجش وزارت
آموزشوپرورش افــزود :جایگزینی تست هوش بهجای
آزمون پیشرفت تحصیلی ،یک حرکت تحولی و روبهجلو
وگام بلندی در زمینه حذف آزمونهای غیراستاندارد از
ت نظام آموزشی
دامن نظام تعلیم و تربیت و افزایش کیفی 
است .البته مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش
استثنایی درباره این موضوع معتقد است :مهم این نیست
که تست هوش در دسترس باشد ،چرا که 60سوال تجسم
فضایی ارائه میشود که حتی اگر دانشآموز این پرسشها
را حفظ هم کرده باشد ،باهوش است.
▪ 3دلیل برای تکراری بودن سواالت

اما یک دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی اظهارات
مسئوالن درباره تکراری بودن سواالت را غیرقابل پذیرش
دانست .محمد رضا میبدی با بیان این که اتفاق روز
گذشته سه دلیل دارد افزود :نخست؛ آموزش و پرورش
خواسته است مثال از نظر مالی صرفهجویی کند که کار
بسیار اشتباهی بوده و اعتبار آزمون را قربانی آن کردهاند.
دوم؛ آموزش و پرورش خواسته برای پاسخ به فشار اولیا به
اعتبار آزمون ریون ارجاع بدهد که باز هم در این شرایط
به علت این که این سواالت در دسترس بوده قابل قبول
نیست .سوم؛ آموزش و پرورش وقتی با مصوبه شورای
انقالب فرهنگی از حذف مدارس متوسطه اول سمپاد
نا امید شد سعی کرد تعمدا خودش اعتبار آزمــون این
مدارس را زیر سوال ببرد.

ماهواره و فیلمهای سینمایی داخلی و خارجی است،
بیشترین میزان آسیب و ناهنجاری را در موضوع حجاب
دارند .بنابراین قشر اصلی و هسته کانونی بدحجابی در
کشور که طراح اصلی حرکتهای ضدحجاب ،کنشگران
وبازیگراناصلیاینصحنههستند،ویژگیهاییدارندکه
اتخاذ یک سیاست بسیار هوشمندانه ،منعطف و سیال را
ضروری میسازد.ازهمینرو بهنظر میرسد درصورتی که
قرار باشد اقدامی درباره حجاب انجام شود ،این اقدام باید
معطوف به نقطه کانونی آسیبزا به مسئله حجاب ،یعنی
کاهش ارزشمندی آن باشدکه بار اصلی آن بر دوش نظام
رسانهای و مصرف فرهنگی افراد است.

▪تکراری بودن سواالت موضوعی بین المللی است

در عین حال عضو پژوهشگاه تعلیم و تربیت درباره این
موضوع معتقد است :منابعی که برای آزمون های مقطع
پایین تر از دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد،محدود
هستند ،به ویژه وقتی منابع سوال ها به سمت حوزه های
خاص مثل هوش می رود ،به میزان زیادی این سواالت
تکراری می شود ضمن آن که برای هوش موضوع پیچیده
تری برای طرح سوال وجود نــدارد .علیرضا شریفی در
گفت و گو با خراسان اظهار کرد :البته این گونه سواالت
هوش افراد را به طور عمیق مورد سنجش قرار نمی دهد
و در بسیاری از کشورها این سبک آزمون منسوخ شده
است  .وی خاطرنشان کــرد :به هر صــورت بسیاری از
اعتراض های کنونی محلی از اعراب ندارد چرا که اگر به
منابع بین المللی هم مراجعه کنیم می بینیم که بخشی از
سواالت تکراری است حتی اگر نمودار  10سال گذشته
را بررسی کنیم متوجه تکراری بودن آن ها یا حتی نزدیک
و شبیه هم بودن سواالت می شویم.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس گفــت :در صــورت
اجــرای قانــون تصویــب شــده در مجلــس ،هــر مدیــر
بازنشســتهای کــه بخواهــد مقاومــت کنــد و بــه کارش
ادامــه دهــد ،بــه دادگاه معرفــی خواهــد شــد .بهــروز
نعمتی دربــاره قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســامی
مبنــی بــر برکنــاری مدیــران بازنشســته فعــال در ســازمان
هــای دولتــی بــدون هیــچ قیــد و شــرطی ،اظهــار کــرد:
یکــی از نگرانیهــای جامعــه و جوانــان فعالیــت در هــرم
مدیریتــی بــود کــه سا لهاســت میخواهنــد در ایــن
عرصــه خدمــت کننــد.
▪برای تصویب این قانون خوشحالیم

نماینـدگان مجلـس هـم تلاش کردنـد فضا بـرای ایـن کار
فراهـم شـود و خوشـحالیم کـه ایـن قانـون تصویـب شـده
و رضایـت نسـبی افـراد جامعـه و جوانـان را در پـی داشـته
اسـت .امیدواریـم شـورای محتـرم نگهبـان ایـن قانـون را
تصویـب و بـه مجلـس ابلاغ کنـد.
بنابرخبـر فارس ،وی در پاسـخ بـه این سـؤال که «آیـا قانون
بازنشسـتگی شـامل باشـگاههای پرطرفـدار دولتـی هـم
میشـود؟» ،خاطرنشـان کـرد :غیـر از مجموعـه وزیـران،
بقیه دوسـتان در سـازمانهای مختلـف دولتی اگر شـامل
ایـن قانـون میشـوند بایـد جـای خـود را بـه جوا نترهـا
بدهند .ما از همه این مدیران تشـکر میکنیم که  30سال
خدمت کردنـد و امثال مـا در کنارشـان کار یـاد گرفتیم .به
هر حال زمانش رسـیده که عرصـه را بـه جوانترها بدهند.
▪شورای نگهبان موافق است؟

وی در واکنـش بـه این سـؤال کـه «آیـا شـورای نگهبـان این
قانـون را تصویـب خواهـد کـرد یـا نـه؟» ،خاطرنشـان کـرد:
هفتـه گذشـته بـا دو عضـو عزیـز شـورای نگهبـان مالقـات
داشـتم که هر دو موافـق اجـرای این قانـون بودنـد ،اما این
یـک تصمیم جمعـی اسـت و قطعـ ًا بایـد در شـورای نگهبان
بـه تصویـب برسـد.
▪پایان کار بازنشسته ها در شهرداری تهران

شـهردار تهـران در پاسـخ به پرسشـی دربـاره قانـون منع به
کارگیـری بازنشسـتگان در شـهرداری تهـران گفـت :روز
پنجشـنبه گفتـم فهرسـت افـراد بازنشسـته در شـهرداری
تهـران را برایـم بیاورنـد و از امـروز یـک شـنبه این قانـون در
شـهرداری اجـرا میشـود.
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