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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گزارش

چالش آموزش و پرورش  2ماه مانده به سال تحصیلی

آمار باالی کالهبرداری اینترنتی!

خبر

گزارش بهاری مرکز آمار ایران

بیکاری در استان
 4درصد شد
نرخ بیـکاری ،نـرخ مشـارکت اقتصادی و نسـبت
اشـتغال در خراسـان جنوبـی در بهـار امسـال
نسـبت بـه بهـار گذشـته کاهشـی شـد.
بررسـی آمارهـای مرکـز آمـار ایـران نشـان مـی
دهـد اسـتان در خصـوص کاهـش نـرخ بیـکاری
در رده ای باالتـر از میانگیـن کشـوری قرار دارد.
به گـزارش «خراسـان جنوبـی» نرخ بیـکاری بهار
امسـال خراسـان جنوبـی در حالـی  4درصـد
اعلام شـده کـه در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال
گذشـته  4.7درصـد کاهـش یافتـه و بـا میانگین
 9.8نـرخ بیـکاری در کشـور اختلاف 5.8
درصـدی دارد.
ایـن آمـار و ارقـام از سـوی مرکـز آمـار ایـران در
حالـی انتشـار یافـت کـه انتظار مـی رفت بـا توجه
بـه شـیوع کرونـا آمـار و نـرخ بیـکاری بـا افزایـش
قابل مالحظه ای همراه شـود اما بـر خالف پیش
بینی ها مرکـز آمار اعالم کـرده کـه میانگین نرخ
بیـکاری در کشـور و خراسـان جنوبـی کاهـش
داشـته و ایـن نـرخ در کشـور از  10.9درصـد
در بهـار گذشـته بـه  9.8درصـد در بهـار امسـال
رسید ه اسـت و نرخ بیکاری در خراسـان جنوبی
هـم در همین مـدت بـا کاهـش  4.7درصدی4 ،
درصـد اسـت.

کمترین نرخ بیکاری
همچنیـن بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـه نـرخ
مشـارکت اقتصـادی اسـتان ( نسـبت جمعیـت
فعـال (شـاغل و بیـکار)  15سـاله و بیشـتر بـه
جمعیت در سن کار  15سـاله و بیشتر ،ضرب در
 )100برابر با میانگین نرخ مشـارکت اقتصادی
در کشـور و  41درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا
بهـار گذشـته  5.2درصـد کاهـش دارد.
نسـبت اشـتغال هـم از  42.2درصـد در بهـار
گذشـته به  39.4درصد رسـیده که در مقایسه با
میانگین اشتغال کشـور  2.5درصد رشد داشته
اسـت .مطابـق آمارهـا در بهار امسـال ،خراسـان
جنوبـی اولیـن اسـتان دارای کمتریـن نـرخ
بیـکاری ،چهاردهمین اسـتان در نرخ مشـارکت
اقتصـادی و هشـتمین اسـتان دارای بیشـترین
نسـبت اشـتغال در کشـور بـود.

صندلی خالی  2200نیرو،
سهمیه فقط  305نفر

گنجشکبهجای قناری
اکبری -پدیده جدیدی نیست ،کالهبرداری در فضای
مجازی حکایتی است که خیلی ها خواسته یا ناخواسته
آن را تجربه کرده اند .همزمان با رونق گرفتن کسب و
کارهای مجازی ،خرید و فروش های اینترنتی بیش از
گذشته در چرخه تجارت رونق گرفته است و این روزها
به دالیلی چون کاهش رفت و آمدها ،کرونا ،سهولت
در خرید و  ...طرفداران بسیاری دارد .با رونق گرفتن
بازار خرید و فروش های مجازی زمینه سودجویی و
کالهبرداری هم بیشتر از گذشته است و کاربران زیادی
طعمه تجارت های مجازی می شوند .تحویل ندادن کاال
توسط فروشگاه ،تحویل کاالی نامرغوب ،تقلبی و بی
کیفیت ،نقص داشتن کاالی تحویلی ،به سرقت بردن
اطالعات بانکی و  ...فقط بخشی از مشکالت پیش
آمده برای مشتریان بازارهای مجازی است و آن طور
که آمارها حکایت دارد کالهبرداری های اینترنتی 50
درصد جرایم فضای مجازی را شامل می شود.

تبلیغات دروغ
به گفته یک کاربر ،تعاریفی که برخی کاسبان فضای
مجازی برای فروش و عرضه کاالی خود دارند با واقعیت
تفاوت دارد و تشخیص این که کدام راست می گوید و
کدام دروغ ،سخت است .اما در روزهای شیوع بیماری
کرونا که ماندن درخانه توصیه می شود و خرید و فروش
های مجازی رونق بیشتری دارد ،بهتر است نظارت ها
بر کسب و کار مجازی و خرید و فروش اینترنتی بیشتر
شود .این کاربر که تاکنون چندین بار کاالهایی چون
لباس را از سایت های اینترنتی خریداری کرده است،
می گوید :برای خرید یک مانتو با قیمت باال از یک سایت
اینستاگرامی اقدام کردم که فروشنده اعالم کرد :پول
را به کارت پرداخت کنید تا سه روز دیگر جنس را تحویل
دهیم .وی افزود :با توجه به آن چه کاربران دیگر این
سایت گفته بودند و رضایتی هم که داشتند ،پول را واریز
کردم و سه روز منتظر ماندم ،اما خبری نشد .پس از پایان
مهلت گفته شده با فروشنده کانال تماس گرفتم و علت
را جویا شدم .فرد اعالم کرد که این کار سابقه نداشته
است و تا دو روز دیگر کاال به شما تحویل می شود .این
اتفاق افتاد اما کاالی تحویل شده با اندازه مد نظر و رنگی
کهخواستهبودمتفاوتداشت.همچنینفروشندهاعالم
کردهبودکههزینهپسترایگاناستاماوقتیکاالبهمن
تحویل شد فرد درخواست کرد تا هزینه را پرداخت کنم.
پس از تماس با فروشنده به این موضوع و تغییر رنگ و
اندازه مانتو اعتراض کردم که فروشنده اعالم کرد ،راه
برگشتی نیست و مانتوها تک سایز و رنگ مد نظر شما

3

موجود نبوده است .همچنین جنس لباس نیز نسبت
به قیمتی که پرداخت کردم کیفیت چندانی نداشت.

کیفیت پایین
یککاربردیگرهمکهپولزیادیراازطریقفضایمجازی
و خرید اینترنتی از دست داده است ،گفت :چندین بار از
کانالهایاینترنتیوایسنتاگرامیلوازمآرایشیخریدم.
اما هر بار یک مشکل پیش آمد .کیفیت پایین ،ارسال
نشدن بسته خواسته شده و  ...مشکالتی بود که برایم
پیشآمداماتبلیغاتآنقدررنگارنگوجذابونزدیکبه
واقعیت است که هیچ کدام از اتفاق ها برایم درس عبرت
نشد و همچنان برای خرید لوازم آرایشی اما با احتیاط
بیشترازطریقفضایمجازیاقداممیکنم.

سایت های جعلی فروش
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با اشاره به تخلفات
و کالهبرداری های معمول که در خریدهای اینترنتی
انجام می شود ،گفت :سفارش کاال و اقالم مورد نیاز
باید از سایت های فروشگاهی معتبر و سایت هایی
که نماد اعتماد الکترونیکی را دارند انجام شود ،اما
گاهی شهروندان از درگاه های اینترنتی که مورد تایید
نیست خرید می کنند و با مشکالتی مواجه می شوند
که حتی قابل پیگیری هم نیست .سرهنگ «محمدپور»
افزود :افراد سودجو و کالهبردار با ایجاد سایت های
فروشگاهی جعلی و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه
های اجتماعی با تبلیغ فروش کاالها و خدمات موردنیاز
مردم در اوضاع کنونی با قیمت های پایین تر از عرف بازار
و با جلب اعتماد مشتریان ،پس از ثبت سفارش کاال و
اقالم مورد نیاز اقدام به کالهبرداری مي كنند.
وی تحویل ندادن کاال توسط فروشگاه غیرمجاز ،تحویل
کاالی نامرغوب و تقلبی ،نقص داشتن کاالی تحویلی و
مجرمانه بودن سایت و به سرقت بردن اطالعات بانکی

از طریق سایت های جعلی را از جمله مشکالت در
خریدهای اینترنتی دانست و ادامه داد :الزم است افراد
پیشازانجاممعاملهوهرنوعپرداختوجهدرهنگامخرید
كاال از سامانه های تبليغاتي از صحت کاال یا خدمات ارائه
شده اطمینان حاصل كنند و قبل از پرداخت وجه ،کاالی
خود را به صورت فیزیکی مشاهده كنند.

نشانی درست
ویافزود:کاربرانمدنظرداشتهباشندنشانیدرگاههای
بانکی همیشه با پروتکل امن  //httpsشروع می شود و
همچنین کد امنیتی درگاه های بانکی با هر بارrefresh
کردنتغییرمیکندولیدربیشترصفحاتفیشینگکد
امنیتی به صورت عکس است و با  refreshکردن تغییر
نمی کند .همچنین اولین پیش فرض برای حقیقی و
سالمبودنخدماتیکفروشگاهالکترونیکی،ایناست
کهکاالهایمجازارائهمیکند،بنابراینفروشگاههاییکه
کاالهایغیرمجازبهفروشمیرسانند،بااحتمالبسیار
باالبهقصدکالهبرداریفعالشدهاند.

کالهبرداری رایانه ای در صدر جرایم
اینترنتی
هر چند آمار ارائه شده از سوی رئیس پلیس فتا نشان
می دهد احتیاط کاربران در خرید و فروش های
مجازی بیش از گذشته است اما همچنان پرونده ها
و کالهبرداری های رایانه ای در صدر جرایم فضای
مجازی قرار دارد و آن طور که «محمدپور» اظهارکرد:
میزان وقوع پرونده های فضای مجازی و میزان جرایم
مالی از ابتدای امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش
 7.77درصدی و کشف پرونده های فضای مجازی
هم رشد  26درصدی دارد .بنا به گفته وی ،برداشت
غیرمجاز از حساب بانکی کاربران نیز در رتبه دوم
جرایم اینترنتی استان قرار دارد.

رئیس پلیس فتای
استان :کاربران
مدنظر داشته
باشند نشانی
درگاه های بانکی
همیشه با پروتکل
امن //https
شروع می شود
و همچنین کد
امنیتی درگاه های
بانکی با هر بار
 refreshکردن
تغییر می کند

سهم استان از آزمون استخدامی پیش رو برای جذب نیرو فقط  305نفر است در
حالی که آموزش و پرورش خراسان جنوبی با کمبود بیش از دو هزار و  200نیرو
برایسالتحصیلیآیندهمواجهاستوامسالنیزبیشازهزارنیروبهبازنشستگی
می رسند .با اختصاص سهمیه  305نفری در آزمون استخدامی به استان فقط
بخش کمی از این کمبودها جبران می شود و آن طور که مدیر امور استخدامی
اداره کل آموزش و پرورش اظهار می کند :امسال تامین نیروی آموزش و پرورش
فقط از طریق ماده  28و دانشگاه فرهنگیان رقم می خورد .به گفته «بهدانی» از
محل آزمون استخدامی ماده  28که به احتمال زیاد در پایان شهریور خواهد بود
 305نیرو استخدام می شوند که پس از گذراندن دوره مهارت آموزی یک ساله
در سال تحصیلی  1400به کارگیری خواهند شد .وی افزود :از محل آزمون
استخدامی سال گذشته حدود  170نفر به جمع آموزش و پرورشی های استان
افزوده می شود .همچنین امسال برای جبران کمبود نیرو ،جذب مربی مهدها
که قبل از سال  91با این اداره کل همکاری داشته اند ،انجام شد و برای سال
تحصیلی پیش رو امکان جذب نیروهای مربی مهد با قانون اعالم شده و نیروی
حق التدریسی آزاد وجود ندارد چرا که تمام مربی مهدها و نیروی حق التدریس با
قانونگفتهشدهجذبشدند،بنابراینپیگیرجذبنیروبهدیگرروشهاهستیم.به
گفته وی امسال نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان استان 157،نیرو جذب آموزش
وپرورش می شود .همچنین برای جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق ورودی
های جدید دانشگاه فرهنگیان سهم استان  195نیرو تعیین شده است که این
دانشجوهاپسازدانشآموختگیطیچهارسالآیندهبهاینحوزهورودمیکنند.

 700دانشجو ،ورودی امسال
دانشگاه فرهنگیان

پس از چندین سال تعطیلی و بسته شدن مراکز تربیت معلم حدود دوسالی است
که برای تربیت نیروهای ویژه آموزش و پرورش قفل تعطیلی مراکز باز و جذب
دانشجو با افزایش ظرفیت ها همراه شد .استان هم که از دیرباز مهد پرورش
بزرگان زیادی در حوزه آموزش و پرورش بوده است هر چند هنوز برخی مراکز
آن تعطیل است و در انتظار مجوز وزارت علوم برای جذب دانشجو به سر می برد
اما برای مراکز فعال در مرکز استان و فردوس ظرفیت ها افزایش یافته است
و پیش بینی می شود ،امسال بیش از  700دانشجو برای تحصیل جذب این
مراکز شوند .آن طور که رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خبر می دهد؛ظرفیت
پیشنهادی مراکز تربیت معلم استان جذب  500دانشجو معلم است و اگر
برنامه ریزی طبق روال سال گذشته باشد حدود  700تا  800دانشجو طی دو
نیم سال در دو مرکز بیرجند و فردوس جذب می شوند .به گفته «مهدی زاده»
سال گذشته حدود  430دانشجو وارد این مراکز شدند که در مقایسه با سال
 97که جذب حدود  800دانشجو داشتیم کاهشی بود و امسال انتظار می
رود با توجه به افزایش ظرفیت جذب دانشجو در مراکز تربیت معلم حدود 700
دانشجو طی دو نیم سال جذب مراکز شوند .به گفته وی با توجه به نیاز آموزش و
پرورش تا سال  1404جذب دانشجو در این مراکز رشد خوبی خواهد داشت.
وی با اشاره به پیگیری دریافت مجوز از وزارت علوم برای جذب دانشجو در مرکز
قاین ،از آموزش مجازی به مهارت آموزان ماده  28برای سال آینده در این مرکز
خبر داد و افزود :کد آموزشی مرکز قاین طی سال های گذشته غیر فعال شد اما
آموزش مهارت آموزان پیمانی ماده  28در این مرکز انجام می شود.

