
یادداشت سردبیر

آرامش؛ واکسنی در روزهای 
کرونایی که همه به آن

 نیاز دارند

سنگربانی سالمت جامعه؛ سهم زنان 
در مهار بحران کرونا

راه های افزایش بهره 
وری هنگام دورکاری

اثر کرونا بر
 اقتصاد ایران

3 3

2

سندرم تاخیر
تاخیر ۵۷ روزه در ممنوعیت پرواز از چین و تست و قرنطینه مسافران، 
دولت چین در ۱۱ دی ماه ۹۸ اولین مرگ ناشی از ویروس کرونا را رسما 
اعالم کرد، ۳ بهمن ۹۸ ووهان را قرنطینه کرد و ۱۰ بهمن سازمان 
بهداشت جهانی رسما »وضعیت اضطراری سالمت جهانی« اعالم کرد. 
کشورها به سرعت پروازهایشان را از چین قطع و ورود مسافری که در 
دو هفته قبل به چین رفته بوده است را به کشورشان ممنوع کردند. 
تاخیر ۵۷ روزه در ممنوعیت پرواز از چین و قرنطینه مسافران اولین عامل 
شیوع کرونا در ایران شد .تاخیر یک ماهه در شناسایی موارد مشکوک، 
تست و گزارش موارد ابتال، علی رغم هشدار سازمان بهداشت جهانی، 
ممنوع نشدن ورود مسافران چین به ایران و گزارش موارد مشکوک 
به ابتال به کرونا در چند بیمارستان قم و تهران، نظام سالمت و دولت 
ایران در تست موارد مشکوک و گزارش شفاف ورود کرونا به ایران، 
سفر  ممنوعیت  در  روزه  تاخیر ۱۹  داشت.  یک ماهه  حداقل  تاخیری 
به/از قم، علی رغم گزارش موارد مشکوک به ابتال به کرونا در قم از 
اوایل بهمن ماه و پذیرش رسمی ورود کرونا به قم در تاریخ ۳۰ بهمن، 
ممنوعیت سفر به قم با تاخیری حداقل ۱۹ روزه از ۱۸ اسفند اعمال 
شد. همین محدودیت هم صرفا شامل سفر به قم بود و نه سفر از 
قم. این تاخیر کرونا را در سراسر ایران پراکند. تاخیر شش هفته ای در 
اعالم وضعیت اضطراری، رئیس جمهور در تاریخ ۶ اسفند از بازگشت 
امور به روال عادی از شنبه ی بعد سخن گفت. به رسمیت شناسی میزان 
اضطرار و جدیت بحران توسط حکمرانان از عواملی است که هم بر 
رفتار شهروندان و هم بر عملکرد نهادهای حکمرانی تاثیرگذار است. 
تاخیر دو هفته ای رئیس جمهور برای فعال شدن در ریاست ستاد ملی 
بحران کرونا، ستاد ملی مدیریت بحران کرونا از ابتدای اسفند فعال بود، 
اما جلسات دو هفته اول اش بدون حضور رئیس جمهور برگزار شد. گویی 
شخص رئیس جمهور در دست کم گرفتن ابعاد بحران و استفاده از 
فرصت طالیی روزهای اول برای کاهش سرعت شیوع کرونا و کاهش 
قربانیانش در ایران تاخیری دو هفته ای داشت.  تاخیر سه هفته ای در 
حداقل  بحران،  مدیران  توسط  زبان هشدارآمیز  و  ماسک  از  استفاده 
سه هفته طول کشید )تا حدود ۲۰ اسفند( که اعضای ستاد مدیریت 
و  ماسک  از  شدن،  الگو  برای  و  دوربین ها  برابر  در  الاقل  بحران، 
دستکش استفاده کنند و عمال نشان بدهند که خطر را جدی گرفته اند. 
در هفته های اول مدیران ستاد همچنان به جای هشدار بعضا اصرار 
می کردند که کرونا از آنفوالنزا کم خطرتر است. تاخیر ۲۷ روزه در تعطیلی 
موقت زیارتگاه ها. تاخیر ۲۳ روزه در درخواست کمک های بین المللی و 
تاخیر ۱۸ روزه در اعتراض به تحریم هایی که قربانیان کرونا در ایران 
»فاصله گذاری  طرح  اجرای  در  یک ماهه  تاخیر  میدهند.  افزایش  را 
اجتماعی«، ممنوعیت یا محدودیت شدید سفر بین شهری و تعطیلی 
ادارات، اصناف و بوستان ها از ۸ فروردین اجرا شد. اگر همین طرح که از 
همان ابتدای اسفندماه توسط سازمان بهداشت جهانی به ایران پیشنهاد 
شده بود اجرا شده بود، می توانست مانع چند میلیون سفر نوروزی و 
موجب پیشگیری از ابتالی هزاران و مرگ صدها نفر از ساکنان ایران 
شود. تاخیر شش هفته ای در انتخاب استراتژی »سرکوب کرونا« به جای 
»تسکین« و »ایمنی گله ای«، رئیس جمهور و ستاد ملی مدیریت بحران 
کرونا ظاهرا هنوز متوجه نشده اند که »استراتژی ایمنی گله ای« بیشتر 
یک برساخت رسانه ای است که به شدت مورد انتقاد سازمان بهداشت 
جهانی قرار دارد و حتی نخست وزیر بریتانیا هم به سرعت اشتباهش در 
حمایت اولیه از این استراتژی را اصالح کرده و دولت راست گرای ترامپ 

هم ناچار به تن دادن به استراتژی سرکوب کرونا شد.
از مرگ  بهتر،  با مدیریت  آیا نمی توانستیم در همین شرایط تحریم 

هزاران قربانی کنونی کرونا در ایران پیشگیری کنیم؟
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
اینکه در استان کرمان حداقل ۱۴۰ تا ۱۵۰  بیان  با 
افزایش تراکنش کسب و کار دیجیتال را در  درصد 
دوران کرونایی داشته ایم، گفت: ترافیک پهنای باند 
ما که همیشه در شاخص توسعه یافتگی استان پایین 
نیز  کشور  فعال  استان  چند  از  اخیر  ماه  دو  در  بود، 
باالتر رفت و از ۶۷ گیگ بایت پهنای باند به ۱۲۰ 

گیگ بایت رسیدیم.
سرعت  برابری   ۴ افزایش  درباره  الهامی”  “مسعود 
اینترنت های خانگی در دوران کرونایی اظهار کرد: 
ارتباطات  وزیر  جدید  طرح  اینترنت  سرعت  افزایش 
است که فعال برای استان های قم و تهران اجرایی 
ربع  با  و  است  شده  عملیاتی  فاز  وارد  تازه  و  شده 
استان های کشور  نیازمندی ها، در سایر  و  ایرادات 

نیز اجرایی خواهد شد.

های  طرح  اجرای  با   ۹۹ نوروز  از  قبل  افزود:  وی 
وزیر  شد،  اجرا  کشور  سطح  در  که  محدودیتی 
ارتباطات ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان برای مشترکان 
خانگی ابالغ کرد که ترافیک سنگین و فشار زیادی 
به شبکه وارد کرد و مشکل عمده کمبود IP را به 
وجود آورد ضمن آنکه از سوی دیگر اینترنت گوشی 

تلفن همراه کمتر استفاده شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
سرعت  کندی  به  نسبت  انتقادات  از  برخی  درباره 
اینترنت بیان کرد: البته بعد از چند روز این طرح لغو 
اینترنت  با سرویس  اگر کسی  شد و در حال حاضر 
خود مشکل دارد می تواند از طریق تماس با شماره 
تلفن ۱۹۵ یا مراجعه به سامانه الکترونیکی با همین 

عنوان، شکایت خود را اعالم کند.
اضافه  به  نیاز  شرایط،  این  با  کرد:  تصریح  الهامی 
و  گرفته  صورت  تالش  با  که  بود  تجهیزات  کردن 
شبانه روزی همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن 
“نت  سامانه  همچنین  افزود:  وی  شد.  حل  مشکل 
مشکالت  شکایت  اعالم  برای  نیز  پالس”  سنج 
اطالعات  سامانه  این  که  شده  اندازی  راه  اینترنت 
ارائه  اینترنت مورد استفاده را به مشتری  و وضعیت 

نیز  را  اپراتورها(  زمینه  بهتر)در  پیشنهادات  حتی  و 
توصیه می کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
در بخش دیگری از صحبت های خود درباره وضعیت 
۸۸ سایت مصوبه سفر وزیر ارتباطات به استان کرمان 
گفت: علی رغم پیگیری های صورت گرفته متاسفانه 
اخیرا  و  ندارند  برق  این سایت ها هنوز  از  مورد   ۳۱
جلسه ای با استاندار داشتیم و ایشان دستور پیگیری 
های الزم را ابالغ کردند.وی با بیان اینکه ۲ سایت 
دیگر نیز هنوز جاده دسترسی ندارد،گفت: تجهیزات 
باید  فقط  و  است  استان  در  ها  ایستگاه  اندازی  راه 
زیرساخت ها از جمله سیستم برق و همچنین جاده 
را  ایستگاه  این  تجهیزات  بتوان  تا  مهیا،  دسترسی 

نصب کرد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
ها  سال  کرد:  اظهار  از سخنانش  دیگری  بخش  در 
دنبال اقتصاد دیجیتال بودیم و به رغم همه مصوبات 
و ابالغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور، توسعه 
شیوع  با  که  نداشتیم  را  اطالعات  فناوری  کاربری 
ویروس کرونا، به اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال 

احساس نیاز شد. 

و  کسب  به  مردم  اقبال  شرایط  این  با  افزود:  وی 
ها  و دستگاه  یافت  افزایش  دیجیتال  و خرید  کارها 
اطالعات  فناوری  کاربری  توسعه  کردند  سعی  همه 
را افزایش بدهند و خوشبختانه در این راستا نیز کار 
کرمان  استان  در  اینکه  بیان  با  شد.الهامی  مدیریت 
حداقل ۱۴۰ تا۱۵۰ درصد افزایش تراکنش کسب و 
کار دیجیتال را داشتیم، افزود: ترافیک پهنای باند ما 
پایین  استان  یافتگی  توسعه  در شاخص  که همیشه 
نیز  کشور  فعال  استان  چند  از  اخیر  ماه  دو  در  بود، 
باالتر رفت و از ۶۷ گیگ بایت پهنای باند به ۱۲۰ 
فناوری  و  ارتباطات  رسیدیم.مدیرکل  بایت  گیگ 
اداره کل  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  اطالعات 
و  کسب  این  از  نیز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
راستا  این  در  نیز  پست  اداره  و  کرده  حمایت  کارها 
را به مصرف  مامور شده مرسوله و خریدهای مردم 
کننده برساند بیان کرد: این اقدامات نشان می دهد 
بوده  موثر  کرونا  کنترل  در  چقدر  اطالعات  فناوری 
با  که  داده  انجام  را  بزرگی  اقدامات  و  قدم خوب  و 
گام  خوبی  به  تاکنون  اجرایی  های  دستگاه  کمک 

های بزرگی برداشته شده است.

 

و  سازنده ترین  ترین،  مهم  از  یکی  مادری  نقش 
که  زنانی  است،  زنان  نقش های  ارزشمندترین 
را بر عهده دارند  مسوولیت پرورشی و تربیتی جامعه 
به  توجه ویژه  با  نیز  این روزهای سخت کرونایی  در 
توصیه ها و مالحظات بهداشتی اعالم شده از سوی 
مسووالن، متخصصان و کارشناسان، محیط قرنطینه 
تا جمع  کنند  می  مفرح  و  شاد  اعضا  برای  را  خانگی 
خانوادگی با نشاط بیشتری ترغیب به ماندن در خانه 

شوند.
ضدعفونی کردن فضاهای منزل در کنار انتخاب سبد 
فرهنگ  بیشتر  هرچه  ترویج  و  ترغیب  سالم،  غذایی 
لغو  خانواده،  محیط  در  جمعی  و  فردی  بهداشت 
خریدهای غیرضروری، پرهیز از برگزاری مهمان های 
خانوادگی در این شرایط، همه و همه اقداماتی است 
که مسوولیت زنان را در این شرایط، سنگین تر کرده 

است. 
از  جمعی  و  فردی  بهداشت  رعایت  و  پیشگیری ها 
محیط خانواده شروع می شود و به همین علت، زنان 
نقش مهم و اثرگذاری در پیشگیری از انتقال بیماری 
و مبتال نشدن اعضای خانواده به ویروس کرونا دارند.

پرستاری،  و  پزشکی  های  عرصه  در  زنان  از  بخشی 
و  ها  کارخانه  در  گروهی  آموزش،  کار  در  بخشی 
های  مسوولیت  در  نیز  بخشی  و  تولیدی  واحدهای 
اداری و مدیریتی و عالوه بر این، مسوولیت سنگین 
این قشر زحمتکش بی  تربیت فرزندان  خانه داری و 
پیامبر  که  رسانده  اخالص  از  ای  درجه  به  را  مدعا 

گرامی اسالم فرمودند بهشت زیر پای مادران است.
آرامش روحی خانواده  آنجایی که سالمت روان و  از 
ها در گرو نقش موثر زنان است در شرایط کنونی که 
استان  و  کشور  در  کرونا  ویروس  گیری  همه  دچار 
شرایط الزم  کردن  فراهم  با  توانند  می  زنان  هستیم 

اعضای خانواده را تشویق به ماندن در خانه کنند.
با توجه به تاکیدات متخصصان بهداشت و درمان در 
بیماری  با  مقابله  برای  راهکار  بهترین  کنونی  شرایط 
باید یک محیط  زنان  است که  در خانه  ماندن  کرونا 
در  را  اضطراب  و  استرس  از  دور  به  و  آرام  بانشاط، 

خانه فراهم کنند.
خانواده  به  خدمت  عرصه  در  بانوان  رسالت  امروز 
شرایط  باید  که  چرا  است  زمانی  هر  از  تر  سنگین 
محیطی را به گونه ای فراهم کنند که فرزندان تمایل 

به بیرون رفتن از منزل نداشته باشند.
از کار بالفاصله در محیط  از فراغت  زنان شاغل بعد 
روان  و  جسم   سالمت  برای  و  یافته  حضور  منزل 
اختیاری  خود  قرنطینه  شرایط  در  خانواده  اعضای 
فراهم  با  بهداشتی  نکات  رعایت  بر  عالوه  خانگی 
کردن محیط شاد و فرح بخش برای فرزندان آرامش 

را در محیط خانه حکم فرما می نمایند.
خانه  در  دانش آموزان  حضور  و  مدارس  تعطیلی 
برای  افسردگی  گاه  و  بی حوصلگی  ایجاد  زمینه ساز 
گرما بخش  کانون  عنوان  به  مادر  است،  فرزندان 
خانواده می تواند آرامش را بین اعضا برقرار و عالوه 
را  قرنطینه خانگی  بهداشتی، فضای  نکات  رعایت  بر 

قابل تحمل تر کند.
بانوان می توانند با ایجاد فضای شاد و مفرح و ایجاد 
خانه  به  را  خانواده  اعضای   ، مختلف  های  سرگرمی 

نشینی تشویق کنند.
و  فردی  بهداشت  اصول  آموزش  با  می توانند  بانوان 
محیط  پاکسازی  و  نظافت  خانواده،  افراد  به  عمومی 
خانه را با مواد ضدعفونی کننده انجام داده و در مهار 

این بیماری موثر واقع شوند.
سیستم  سالم،  غذایی  سبد  از  استفاده  با  باید  بانوان 
از  چنانکه  دهند؛  افزایش  را  خانواده  افراد  ایمنی 
غذاهای  مصرف  منع  نیم پخته،  گوشت های  مصرف 
فست فودی و جایگزینی سبزیجات، میوه جات تازه و 

حبوبات سالمت آنان را تضمین کنند.

با تدابیر شایسته خود نقش موثری در کاهش  بانوان 
استرس و اضطراب کودکان دارند به همین سبب باید 
تا  کنند  معطوف  مساله  این  بر  را  خود  تالش  تمام 
اعضای خانواده هیچ نیازی به بیرون از منزل نداشته 

باشند.
نهاد  گذاران  سیاست  و  جامعه   اصلی  ستون  زنان 
های  گیری  تصمیم  و  هستند  خانواده  ارزشمند 
هوشمندانه آنان می تواند به رویارویی هر چه قوی تر 
در مقابل هر بحرانی بینجامد، از این رو مادران با ارایه 
الگوی مصرف مناسب، پرهیز از برگزاری مهمانی ها 
و مجالس معمول و رعایت نکات بهداشتی و آموزش 
بیشترین  و  بهترین  توانند  اعضای خانواده می  به  آن 

کمک به سالمت جامعه را داشته باشند.
از  جمعی  و  فردی  بهداشت  رعایت  و  پیشگیری ها 
محیط خانواده شروع می شود و به همین علت زنان، 
با  مبازره  و  پیشگیری  در  اثرگذاری  و  فعال  مشارکت 

بیماری کرونا دارند.
در  زیادی  آسیب های  با  بناچار  زنان  از  زیادی  شمار 
که  خانوار  سرپرست  زنان  بویژه  هستند  روبرو  جامعه 
با  که  هستند  بیشتر  چه  هر  توجه  نیازمند  ایام  دراین 
در  امید  ارتقای  زمینه  توان  می  آنان  توانمندسازی 

جامعه را بیش از پیش فراهم کرد.
همه باهم باید سهم خودمان در مهار کرونا را بخوبی 
ادا کنیم و در این زمینه زنان بیش از سایر افراد جامعه 

نقش آفرین هستند.

 در یک مطالعه جدید یافته های تازه ای در رابطه با فاصله مورد نیاز بین افراد در شرایط 
مختلفی از جمله پیاده روی یا ورزش کردن در فضای باز به دست آمده است.

 متخصصان هنوز اطالعات کامل و جامعی درباره علت شیوع کروناویروس در اختیار ندارند 
و در برخی موارد از جمله راه های پیش گیری آن نظرات گوناگونی دارند اما در زمینه راه های 
انتقال این ویروس در دو مورد هم نظر هستند. فرد مبتال می تواند از طریق لمس اشیا و 
میکروسکوپی  قطره های  کند.  منتقل  دیگران  به  را  ویروس  تنفسی  قطره های  همچنین 
و در صورت  بیمار خارج  تنفسی  ترشحات  با  یا گفت وگو  از طریق سرفه، عطسه  تنفسی 
اطالعات  اساس  بر  دیگران می شوند.  آلودگی  باعث  مخاطی  با غشاهای  مستقیم  تماس 
موجود، این قطره ها در هوا نمی مانند و حداکثر پس از )حدود دو متر( به زمین می افتند. 
می شود.   توصیه  یکدیگر  از  شهروندان  متر  دو  تا  یک ونیم  ایمنی  فاصله  دلیل  همین  به 
به سرپرستی  هلند  آیندهوون  و  بلژیک  لوون  دانشگاه های  از  مطالعاتی  گروه  اکنون یک 
این  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  آیرودینامیک،  و  فیزیک ساختمان  استاد  بلوکن،  برت 
میزان فاصله گذاری برای افرادی که در حرکت و فعالیت تندتر هستند موثر نیست. این تیم 
تخصصی با آزمایش های گوناگون میزان خطر آلودگی افراد هنگام دویدن در فضای باز را 
اندازه گرفته اند. آنها قطره های تنفسی یک دونده را با سرعت های گوناگون اندازه گرفتند 
و موقعیت دونده پشت سر او را نیز بارها تغییر دادند: آنها گاهی در کنار هم، گاهی دقیقا 
پشت سر هم و زمانی نیز به طور مورب، ابتدا راه می رفتند و سپس به مرور سرعت خود 
باد بر سرعت  تاثیر  آزمایش به طور معمول برای سنجیدن  افزایش می دادند.این گونه  را 
و توان ورزشکاران حرفه ای انجام می شود. پرفسور بلوکن در این باره می گوید: بر اساس 
آزمایش های گوناگون، حرکت صف گونه انسان ها درصد احتمال ابتال به بیماری را در افراد 
پشت سر افزایش می دهد، البته به شرطی که رونده یا دونده جلویی مبتال باشد. این گروه 
بر اساس یافته های جدید توصیه می کنند که فاصله افراد هنگام راه رفتن عادی و پشت 
دوچرخه  و  آرام  دویدن  هنگام  متر،  پنج  تا  چهار  بین  باد،  وزش  به شدت  بسته  هم،  سر 
نتایج  اساس  بر  باشد.   متر  زیاد دست کم ۲۰  با سرعت  سواری ۱۰ متر و هنگام دویدن 
آزمایش های این گروه، بهترین شکل پیاده روی یا دویدن در فضای آزاد برای جلوگیری 
از ابتال به بیماری کووید ۱۹ )ناشی از ویروس کرونا(، حرکت در جوار یکدیگر و با فاصله 
است. حرکت به صورت مورب هم احتمال ابتال را کاهش می دهد. بلوکن توصیه می کند 
که برای احتیاط، هنگام سبقت گرفتن از افراد در فضای آزاد، به موقع زاویه حرکت خود با 

آنها را افزایش دهیم.

مسئولیت پذیری اجتماعی

 
جامعه انسانی مرکب از انسان هایی با شخصیت های متفاوت است اما فرهنگ عمومی و 
اجتماعی وجه مشخصه یک ملت و مردم یک جامعه را نمایان می کند. در فرهنگ عمومی، 
ارزش ها و هنجارهایی وجود دارد که در فرآیند اجتماعی شدن، ارتباطات خانوادگی، روابط 
نسبت  تدریج  به  جامعه  افراد  و  می شود  آموخته  جامعه  و  دانشگاه  و  مدرسه  در  فرزندان 
و  فرآیندها  این  می شوند.  نگرش  و  رویکرد   ، ادراک   ، احساس  دارای  بشری  جامعه  به 
تحوالت مبنای بسیاری از انگیزش ها را در فرد بوجود می آورند و جهت و هدف تالش های 
فردی را تعیین می کنند، بطوری که یک انسان همه توان و انرژی خود را بصورت مستمر 
آسیب  انسانی،کاهش  جامعه  بقای  و  دوام  می گیرد.  بکار  اهدافش  به  رسیدن  خدمت  در 
پذیری های اجتماعی، برخورداری جامعه از رفاه نسبی و قرار داشتن در مسیر توسعه پایدار، 
انسانی، فیزیکی و مالی و اجتماعی می باشد.  متضمن وجود سرمایه های مختلف طبیعی، 
تعهد ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی مولفه هایی مهم از سرمایه اجتماعی محسوب می شوند 
که در کنار سایر مولفه هایی همچون اعتماد، مشارکت، مدارا و نهادهای مدنی، زمینه بهره 
برداری از سایر منابع را در راستای حصول توسعه فراهم می کنند و افراد جامعه را در خدمت 
اهداف اجتماعی و سعادت جمعی قرار خواهد داد. افراد متعهد در جامعه کسانی هستند که 
دارای ارزش و صاحب نگرش های مثبت اجتماعی هستند و از درون خود را ملزم به رعایت 
هنجارهای اجتماعی می دانند. این تعهد باعث می شود تا افراد خودشان را مسئولیت پذیر 
و پاسخگو بدانند و برای ایفای نقش های مختلف خانوادگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی 
که بر عهده آنها گذاشته شده است، تالش کنند. پاسخگویی و مسئولیت پذیری مشتمل 
بر داشتن برنامه شغلی و زندگی، مدیریت منابع و مصارف، عام گرایی و تصمیم گیری های 
معقول فردی و اجتماعی است. در نهایت شاهد بروز و ظهور رفتارهای شهروندی همچون 
خیرخواهی، نوع دوستی، برادری ، برابری، حسن خلق ،گسترش اعتماد و مشارکت عمومی و 
قانون مداری خواهیم بود. با مرور مطالب پیشگفت درمی یابیم که ارتباطات و آموزش های 
خصیصه  کردن  نهادینه  و  افراد  کردن  اجتماعی  فرآیند  در  موثری  و  مهم  نقش  انسانی، 
مسئولیت پذیری در شخصیت آنها دارند. انسان بواسطه ارتباطات به بدنه اجتماع و جامعه 
وصل می گردد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم، خواسته و ناخواسته، اگاهانه و ناآگاهانه 
در معرض آموزش های مختلف قرار می گیرد و ارزش ها و هنجارهای فرهنگ منطقه مورد 
زندگی خودش را هضم و جذب می کند و با آنان انس و الفت پیدا می کند و با توجه به 
عجین شدن ارزش ها در شخصیت و ایجاد نگرش های اجتماعی، فرد از درون احساس تعهد 
و الزام به رعایت هنجارهای اجتماعی نموده و در تثبیت رفتارهای نهادینه تالش می کند. 
لذا اگر خواهان جامعه ای هستیم که افرادش مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند باید 
بر روی ارتباطات، آموزش بویژه در نهاد خانواده و تقویت همگرایی اجتماعی تمرکز کنیم.

یافته های جدید درمورد 
فاصله گذاری هنگام پیاده روی 

و ورزش

سنگربانی سالمت جامعه؛ سهم زنان در مهار بحران کرونا

افزایش ۱۵۰ درصدی تراکنش های کسب و کار دیجیتال
در استان کرمان در دوران کرونایی

نیاز  چیز  هر  از  بیش  امروز  کرونا  از  رهایی  برای 
به آرامش در جامعه داریم. این جمله علی ربیعی 
باشد  ای  نکته  ترین  مهم  شاید  دولت  سخنگوی 
که در این روزگار کرونایی باید هم از سوی مردم 

و هم از سوی مسئولین به آن توجه شود.
علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور 
در  هفتگی اش  یادداشت  در  دولت،  سخنگوی  و 
ندارم  قصد  مقاله  این  »در  نوشت:  ایران  روزنامه 
از  اخیر  سال های  پیوسته  هم  به  مناقشه  دو  به 
رسانه های  و  داخل  در  دولت  مخالف  سیاسیون 
را  نان  و  جان  بین  تعارض  روزها  این  که  خارج 
انداخته اند  راه  جان  علیه  دولت  کردن  متهم  با 
و  احوال  و  اوضاع  از  بدون درک صحیح  بپردازم. 
بیشتر مردم را دچار  دمیدن در دوگانه های کاذب 
نگرانی و سردرگمی می کند. پاسخ همه اینها باشد 
امروز  کرونا  از  رهایی  برای  کرونا.  از  پس  برای 

بیش از هر چیز نیاز به آرامش در جامعه داریم.«
ایجاد  کرده  اشاره  آن  به  ربیعی  که  درستی  نکته 
دوگانه کاذب "جان و نان" است که برخی رسانه 
اجتماعی تالش می  در شبکه های  افرادی  و  ها 
کار  به  دلیل شروع  آن،  در شیپور  دمیدن  با  کنند 
برخی مشاغل را اهمیت اقتصاد و بی اهمیتی جان 
از  یکی  تفکر  این  دهند.  نشان  دولت  برای  مردم 
آرامش  خوردن  هم  بر  باعث  که  است  مواردی 
روانی جامعه می شود و دمندگان بر شیپور آن هم 

دقیقا همین هدف را نشانه گرفته اند.
این در حالیست که ربیعی در یادداشت خود تاکید 
شیوع  دوره  در  دولت  استراتژی  »در  است:  کرده 
قرار  اصل  در  مردم  جان  و  سالمت  حفظ  کرونا، 
زندگی  مایحتاج  تأمین  بر  آن  با  همراه  و  گرفته 
نهاده  بنا  سالمت  چارچوب  در  معیشت  و  روزمره 
هیأت  جلسات  در  استراتژی  این  است.  شده 
مورد  بارها  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و  دولت 
سخنگویی  جلسات  در  که  گرفته  قرار  تأکید 
ایزوالسیون  تصمیمات  و  پرداخته ام  آن  به  دولت 
در  و  فیزیکی  فاصله گذاری  طرح  و  بیماران 
این  نتیجه  فیزیکی  هوشمند  فاصله گذاری  ادامه 
رعایت  با  جامعه  کار  بازگشت  است.  استراتژی 
هرگاه  که  شرط  این  با  بهداشتی  پروتکل های 
میان سالمت و کار مردم تعارضی ایجاد شود، به 
نفع سالمت حل خواهد شد. این روح و جان مایه 

که  بود  آن  کارگروه های  و  کرونا  ستاد  بحث های 
به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و 

ابعاد جدیدتر آن اعالم خواهد شد.«
با  جامعه  کار  "بازگشت  که  ربیعی  جمله  این 
که  شرط  این  با  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
ایجاد  تعارضی  مردم  کار  و  سالمت  میان  هرگاه 
شود، به نفع سالمت حل خواهد شد"، نشان می 
اقتصاد  چرخ  چرخیدن  که  است  درست  که  دهد 
باشد  بنا  اگر  اما  دارد  اهمیت  دولت  برای  جامعه 
دوگانه "جان و نان" به وجود بیاید قطعا جان و 

سالمت مردم برای دولت اولویت خواهد داشت.
روز  بهداشت  جهانی  سازمان  زمینه  همین  در 
اسفند ۹۸، در دستورالعمل های خود  دوشنبه ۲۶ 
در  آن  اهمیت  و  افراد  روانی  بهداشت  برای حفظ 
شیوع  دوران  در  فردی  بهداشت  رعایت  با  کنار 
سالمت  از  تا  کرد  توصیه  افراد  به  کروناویروس، 
نیز حمایت  از دیگران  روان خود حفاظت کرده و 

کنند.
های  دستورالعمل  در  بهداشت  جهانی  سازمان 
جامعه  افراد  که  است  کرده  تاکید  خود  بهداشتِی 
با  که  افرادی  با  و  کرده  حمایت  یکدیگر  از  باید 
و  مهربان  هستند  درگیر  کروناویروس  همه گیری 

همدل باشند.

به  مردم  میان  همدلی  این  های  نمونه  ایران  در 
بارها  اجتماعی  های  شبکه  طریق  از  خصوص 
گروه  های  فعالیت  از  است.  شده  دست  به  دست 
تا  عمومی  اماکن  ضدعفونی  برای  مردمی  های 
ایجاد  و  همدلی  از  بهداشتی،  های  بسته  تهیه 
روحیه برای مدافعان سالمت تا پخش بسته های 
اقالم مورد نیاز برای خانواده های نیازمند جامعه. 
بر  عالوه  که  هستند  مواردی  جمله  از  اینها  همه 
کمک  جامعه  در  آرامش  ایجاد  به  همدلی  ایجاد 
می کنند و ادامه آنها از نکاتی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
از ورود کرونا،  ایران دولت به محض اطالع  »در 
همه  رغم  به  انتخابات  به  مانده  روز  دو  صادقانه 
مخالفان  و  کرد  اعالم  را  آن  سیاسی  شائبه های 
کردند.  نیز  بنفش  کرونای  به  متهم  را  دولت 
اجرا  سرعت  به  فاصله گذاری  سیاست های 
شدند،  تعطیل  دانشگاه ها  و  مدارس  ابتدا  شدند. 
که  مذهبی  مراکز  حتی  تجمع  مراکز  بیشترین 
تولید  نظام  شدند.  تعطیل  نمی رفت  آن  تصور 
مواد  ماسک،  تولید  بر  را  خود  تمرکز  سرعت  به 
ضدعفونی کننده و مایحتاج غذایی جامعه قرار داد 
و کارخانه های مواد غذایی سه شیفت کار شدند.«

» از خود مراقبت کنید و برای دیگران نیز حامی 

باشید. در زمان مورد نیاز برای افرادی که به کمک 
از  مثال،  به طور  باشید.  یاری رسان  دارند  احتیاج 
که  افرادی  و  ها  همسایه  با  تلفنی  تماس  طریق 
کنید.  را کنترل  آنان  دارند وضعیت  نیاز  به کمک 
برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ الزم است افراد 

در کنار هم باشند و یکپارچه عمل کنند.«
عنوان  خود  یادداشت  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
جریان  و  ابتال  کنترل  سو  یک  »از  است:  کرده 
حرکت مبتالیان با استفاده از روش های فنی رصد 
و مراقبت در دستور کار است و از سوی دیگر به 
انتخاب برای حضور در  فعاالن اقتصادی نیز حق 
موفق ترین  این،  شود.  می  داده  وکارشان  کسب 
تجربه کشورهای جهان در دوره شیوع کرونا بوده 
است، که متناسب با ظرفیت های موجود در کشور 
برای  نان  تأمین  و  جان  حفظ  درمی آید.  اجرا  به 
اصلی  رویکرد  کرونایی  فقر  و  مرگ  از  اجتناب 

دولت است.«
ربیعی همچنین در پایان این یادداشت تاکید کرده 
را  سالمت محور  سیاست  گاه  هیچ  »دولت  است: 
کنار نگذاشت. هرچند طرح فاصله گذاری هوشمند 
وقتی  اقتصاد  و  سالمت  میان  تعادل  و  فیزیکی 
جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در باالترین 
تولید  در  به یک جهش  باید  ما  باشد.  خود  سطح 
افزایش  صورت  در  برسیم.  نیز  اجتماعی  سرمایه 
اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان 
سالمت و اقتصاد، ایران می تواند مدلی منحصر به 
اروپا  الگوهای کره جنوبی و چین و  فرد در میان 

و... به دنیا عرضه کند.«
شاید مرور نکات اشاره شده باز هم به همان جمله 
کلیدی ابتدایی یعنی "برای رهایی از کرونا امروز 
بیش از هر چیز نیاز به آرامش در جامعه داریم"، 
به  توان  می  امروز  کرونایی  شرایط  در  و  بازگردد 
مردم  که  کرد  تاکید  ها  رسانه  و  مسئوالن  مردم، 
بهداشتی،  های  دستورالعمل  رعایت  بر  عالوه 
و  درست  تصمیمات  اتخاذ  بر  عالوه  مسئوالن 
باید  صحیح،  رسانی  اطالع  بر  عالوه  ها  رسانه 
به  را  آرامش  این  و  کرده  حفظ  را  خود  آرامش 
و  بهتر  چه  هر  بتوان  تا  کنند  تزریق  هم  جامعه 

سریعتر از زمانه کرونا به سالمت عبور کرد.

جهان 
زنان

آرامش؛ واکسنی در روزهای کرونایی که همه به آن نیاز دارند
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بنیانگذار  و  آمریکایی  معروف  میلیونر  گیتس  بیل   
نیاز  مورد  سرمایه  که  کرد  اعالم  مایکروسافت  شرکت 
تولید برای شرکت هایی که نامزد ساخت واکسن کرونا 
بنیانگذار کمپانی  تامین می کند. بیل گیتس،  را  هستند 
بر  در حال سرمایه گذاری  اعالم کرد که  مایکروسافت 
روی ساخت کارخانه واکسن ویروس کرونا برای هفت 
شده اند  کرونا  واکسن  ساخت  کاندیدای  که  شرکتی 
است. او در حالی این تصمیم را گرفته که ممکن است 
میلیاردها  رفتن  هدر  معنای  به  کارخانه ها  این  ساخت 
دالر باشد. گیتس در برنامه پرطرفدار تلویزیونی »دیلی 
بنیاد  که  گفت  نواح  ترور  برنامه  این  مجری  به  شو« 
خیریه بشردوستانه ی او، بنیاد گیتس، می تواند سریع تر 
از دولت های جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
درباره  مایکروسافت  بنیانگذار  کند.  اقدام  و  شود  بسیج 
توانایی بنیاد گیتس برای مقابله با کرونا گفت: از آنجا 
چنینی  این  عفونی  بیماری های  زمینه  در  ما  بنیاد  که 
فکر  کرونا  اپیدمی  مورد  در  ما  دارد،  ویژه ای  تخصص 
کردیم و تصمیم گرفتیم برای باال بردن سرعت مبارزه 
او  کنیم.  سرمایه گذاری  پروژه  این  روی  بر  و  کرونا  با 
می گوید که سرمایه اولیه بنیاد گیتس می تواند سرعت 
بدهد.  افزایش  را  کرونا  واکسن  به  کردن  پیدا  دست 
زمینه سازی  و  انتخاب  حال  در  آمریکایی  میلیونر  این 
جهت ساختن کارخانه برای هفت شرکت برتری است 
که نامزد ساخت واکسن ویروس کرونا هستند. گیتس 

اعالم کرده که حتی اگر در نهایت مجبور به انتخاب دو 
شرکت از بین هفت شرکت سازنده واکسن کرونا شود 
ادامه  را  شرکت  هفت  هر  مالی  تامین  او  بنیاد  هم  باز 
و  بدهد  دست  از  را  زمان  نمی خواهد  که  چرا  می دهد. 
جواب  واکسن  کدام  ببینند  ابتدا  که  بماند  این  منتظر 
می دهد و بعد سراغ ساخت کارخانه برای آن برود. بیل 
گیتس بر این باور است که پیشرفت آزمایشات و ساخت 

کارخانه و توسعه ظرفیت تولید بصورت همزمان برای 
هستند.  ضروری  واکسن  به  سریع تر  چه  هر  دستیابی 
قطعی  واکسن  ساختن  پروسه  که  می کند  فکر  گیتس 
ماه   ۱۸ حدود  در  چیزی  است  ممکن  کرونا  ویروس 
در  هفته  این  که  مفصلی  مصاحبه  در  او  بکشد.  طول 
برخی  که  کرد  ادعا  شد  منتشر  پست  واشنگتن  نشریه 
بسیار  و  بی نظیر  تجهیزاتی  به  برتر  این شرکت های  از 

گران قیمت احتیاج دارند. گیتس در این مصاحبه اعتراف 
سرمایه گذاری  این  جریان  در  است  مطمئن  که  کرد 
برای  تولید  تجهیزات  و  کارخانه  ساخت  روی  بر 
نخواهند  انتخاب  کرونا  واکسن  برای  که  گزینه هایی 
شد چند میلیارد دالر از سرمایه اش به هدر می رود اما 
معتقد است وقتی که به دلیل شیوع کرونا روزانه چند 
تریلیون دالر سرمایه در حال از بین رفتن هستند، این 
سرمایه گذاری کاری با ارزش و دارای توجیه اقتصادی 
است. او اضافه کرد که بنیاد گیتس مسیر خودش را به 
سوی جلو طی می کند و سعی می کند زمان را غنیمت 
بشمارد، چرا که در شرایط شیوع کرونا گذشت هر ماه 
بیل  و فرصت هایش مسئله بسیار مهم و حیاتی است. 
میلیون   ۱۰۰ اخیرا  گیتس،  ملیندا  همسرش  و  گیتس 
دالر را به کمک برای مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا 
اختصاص داده اند و کیت های تست ویروس کرونا را به 
درب خانه های مردم در ایالت واشنگتن ارسال می کنند. 
بنیانگذار کمپانی مایکروسافت از دولت آمریکا خواست 
را  سخت تری  و  سفت  محدودیت های  و  اقدامات  که 
در همه ایالت های این کشور اعمال کند. طبق برآورد 
آمریکا  متحده  ایاالت  گیتس،  بیل  توسط  شده  انجام 
کنترل  و  کرونا  ویروس  شیوع  بحران  با  مقابله  برای 
آن حداقل به ۱۰ هفته تعطیلی کامل دیگر در سراسر 

کشور نیاز دارد.

بیل گیتس سرمایه شرکت های سازنده واکسن کرونا را تامین می کند

 
وزارت آموزش و پرورش با صدور اطالعیه ای در مورد نحوه 
دانش  آموزشی  شبکه  گیری  شکل  به  منجر  که  فرایندی 

آموز )شاد( شد، توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطالعیه آمده است: در پی شیوع ویروس کرونا در 
تمامی  کرونا،  با  مبارزه  ملی  ستاد  تصمیم  پی  در  و  کشور 
مدارس کشور در هفته اول اسفندماه تعطیل شد.این اطالعیه 
تعطیل  »آموزش  شعار  با  ابتدا  از  وزارتخانه  این  می افزاید: 
بر  دانش آموز  و  معلم  پیوندهای  احیای  درصدد  نمی شود« 
و  صدا  سازمان  همکاری  و  هماهنگی  با  اول  گام  در  آمد. 
سیما پخش زنده دروس باقیمانده دانش آموزان از این طریق 
دنبال شد. این اقدام گرچه توانست تا حدودی فضای حاکم 
در میان خانواده ها و نگرانی ها را کنترل کند، اما به هیچ وجه 
تأمین کننده نیازهای آموزشی دانش آموزان نبود. مهمترین 
نقص این فضا، ناتوانی در تعامل معلم- دانش آموز و کنترل 
سیستم  نبض  شدن  خارج  و  آموزشی  فضای  هدایت  و 
بود.  کشور  آموزشی  نظام  مدیریت  دست  از  کشور  آموزش 
متخصصان  با  تنگاتنگ  تعامل  با  وزارتخانه  این  رو  این  از 
راه اندازی  به  تصمیم  مجازی،  فضای  و  آموزش  مرتبط 

»شبکه فراگیر ارتباط معلم با دانش آموز« کرد.
در ابتدا تصور بر این بود که تعامل با پیام رسان های داخلی 
می تواند تأمین کننده این نیاز باشد. لکن اختصاصی نبودن 
فنی  با بخش  پیام رسان ها  مناسب  این فضا، عدم همراهی 
ویژگی های  تامین  عدم  نیاز،  مورد  تست های  انجام  برای 
خواسته شده آموزش و پرورش از سوی پیام رسان ها و بروز 
برخی متخصصان  انتقاد درست  نیز  و  فنی  مالحظات مهم 
اندازی  راه  لزوم  دانش آموزان،  اطالعات  درز  امکان  درباره 
شبکه اختصاصی در مالکیت آموزش و پرورش مورد مطالبه 
لذا  تربیتی قرار گرفت.  جدی معلمان و متخصصان فنی و 
آموزش و پرورش تصمیم به راه اندازی شبکه ای اختصاصی، 
مستقل و ایزوله که در مالکیت خودش باشد گرفت. در پی 
کننده  مشارکت  رسان  پیام  شرکت های  کلیه  تصمیم  این 
خدمات  که  گپ  آی  و  بله  سروش،  گپ،  روبیکا،  جمله  از 
خود را برای بررسی به آموزش و پرورش ارایه کرده بودند 
کنار گذاشته شدند که امری معمول در روابط کارفرمایی-

پیمانکاری است.
تخصصی  بررسی های  متعاقب  کرده:  تاکید  اطالعیه  این 
و  اول  همراه  مجموعه  اختصاصی،  پلتفرم  یافتن  برای 
داده  تشخیص  مناسب  ظرفیتی  چنین  ایجاد  برای  ایرانسل 
پذیرش  و  سخت گیرانه  بسیار  فنی  شروط  تعیین  با  شدند. 
»شبکه  ایجاد  برای  توافق نامه ای  اول،  همراه  سوی  از  آن 
طرف  دو  بین  »شاد«  به  موسوم  دانش آموز«  آموزشی 
کلیه  )الیسنس(  برداری  بهره  پروانه  و  رسید  امضا  به 
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  شاد  به  مربوط  پلتفرم های 
نامحدود  بصورت  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  اول  اپراتور 
و  جوان  متخصصان  توان  از  بهره گیری  با  نهایتًا  شد.  هبه 
نخبه کشور، تالش شبانه روزی هر دو طرف و موفقیت آمیز 
حداکثری  جلوگیری  برای  سخت گیرانه  تست های  بودن 
روز  در  »شاد«  تعاملی  شبکه  احتمالی،  خطاهای  بروز  از 
با سعادت حضرت  با والدت  مقارن  فروردین  پنجشنبه ۲۱ 

ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف راه اندازی شد.
تعطیل صورت  روز  در  شبکه  این  اندازی  راه  که  حالی  در 
نرم  این  نصب  تعداد  کاری،  ۸ ساعت  از  کمتر  در  پذیرفت 
میلیون   ۱ از  بیش  به  اطالعیه  این  نگارش  هنگام  تا  افزار 
درصد   ۹۰ از  بیش  مراجعه  است.  رسیده  نفر  هزار   ۷۰۰ و 
مدیران دوره ابتدایی به سامانه و راه اندازی محیط مجازی 
برگزاری کالس ها در طول این مدت کوتاه نشان از تصمیم 

درست و سریع آموزش و پرورش در این خصوص دارد.
خوشبختانه برای اولین بار در تاریخ آموزش کشور، وزارت 
انحصاری  مالکیت  با  اختصاصی  پلتفرم  پرورش  و  آموزش 
آموزان  دانش  و  معلمان  که  کرده  راه اندازی  را  خودش 
می توانند به راحتی در فضایی امن همچون فضای مدرسه 
پلتفرم  حوزه  در  معتقدیم  نمایند.  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با 
در  اما  دارد  وجود  مالکیت  نوع  از  حاکمیت  اعمال  به  نیاز 
سطح سرویس و خدمات آماده همکاری همه جانبه با بخش 
برای  مجازی  آموزش  خدمات  دهندگان  ارایه  و  خصوصی 
دانش  آموزشی  کیفیت  ارتقای  برای  شاد  پلتفرم  به  اتصال 
به  نوعش  هیچ  از  انحصار  ایجاد  اجازه  اما  هستیم  آموزان 
هیچ بخش و گروهی از جمله پیام رسان ها داده نخواهد شد. 
جزئیات این همکاری در روزهای آینده از سوی این وزارت 

خانه منتشر خواهد شد.
کذب  اخبار  برخی  تکذیب  تضمن  اطالعیه  این  پایان  در 
اختصاصی  یا  پرورش  و  آموزش  مالکیت  در خصوص عدم 
ادعاهای  گونه  این  امثال  یا  شبکه  نبودن  ایزوله  یا  نبودن 
نهادهای  توسط  افزار  نرم  این  است:   شده  آورده  نادرست 
دانشگاهی کشور بررسی و تایید شده است. لذا ضمن دعوت 
از متخصصان صاحب صالحیت این حوزه برای بررسی این 
نرم افزار، حق آموزش و پرورش برای پیگیری حقوقی این 
گونه دعاوی نادرست محفوظ بوده و در صورت تکرار این 
اقدام  حقوقی  دعوی  اقامه  به  نسبت  واهی  ادعاهای  گونه 

خواهد شد.

آموزش و پرورش مالک 
شبکه شاد است

پایان  روزهای  در  کرونا  ویروس  شیوع  اقتصادی  شوک 
و  مشاغل  از  بسیاری  فروش  به کاهش  منجر  قبل،  سال 
وعده  با  دولت  میان  این  در  شد.  مرتبط  کسب وکارهای 
بسته  حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله 
را برای خانوارها موقتا تعدیل کند. بر این اساس برای یک 
خانواده مثال ۴ نفره، ۵۰۰ هزارتومان کمک مالی درنظر 
گرفته شد. از طرفی برخی مشوق ها نیز برای بازپرداخت 

اقساط وام ها و مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد.
به ویروس  مبتالیان  تعداد  گزارش،  این  تهیه  لحظه  تا 
است  شده  اعالم  نفر  هزار   ۶۲ از  بیش  کشور  در  کرونا 
شده  بالغ  نفر   ۳۸۰۰ حدود  به  نیز  جان باختگان  تعداد  و 
است. احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و 
استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله گذاری اجتماعی منجر 
به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، 
شرایط  به  توجه  با  شد.  خواهد  کارخانه ها  و  شرکت ها 
خود  نسبی  ثبات  حفظ  به  قادر  ایران  اقتصاد  آیا  موجود، 

خواهد بود؟
آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران ویروس کرونا زمین گیر 

می شود؟
شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران 
تولید  به کاهش  منجر  و  داد  خواهد  قرار  تحت الشعاع  را 
کرده  اعالم  ایران  دولت  شد.  خواهد  داخلی  ناخالص 
اقشار  از  پشتیبانی  برای  را  حمایتی  ابزارهای  که  است 
آسیب پذیر جامعه مانند کسب وکارهایی که از رکود اقتصاد 
درحالی  این  است.  گرفته  نظر  در  شده اند،  متضرر  فعلی 
است که دولت خود با مشکالتی از قبیل کسری بودجه، 
روبه رو  نفت  جهانی  قیمت  کاهش  و  خارجی  تحریم های 
قرار  ابهام  از  در هاله ای  را  این تسهیالت  اثرات  است که 

و  طراحی  در  چالش  اولین  شواهد،  براساس  است.  داده 
اجرای مشوق های صحیح برای کسب وکارهای ایرانی این 
اقتصادی  بازیگر  حقیقت است که دولت خود بزرگ ترین 
سیاست گذار  می رود  انتظار  که  درحالی  است؛  کشور  در 
معناست  آن  به  این  باشد.  اقتصادی  بخش های  ناظر  و 
به  عمدتا  مالی  کمک های  مانند  مستقیم  مشوق های  که 
شرکت های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت 
که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی سازد. 
ایران،  بانک مرکزی  ارائه شده توسط  براساس اطالعات 
همه بانک های تجاری موظف هستند وام های کم بهره را 
برای ۱۰ طبقه بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع 

ویروس کرونا دیده اند، تمدید کنند.
فروشگاه هایی  رستوران ها،  از:  عبارتند  مشاغل  این 
فروش  به  را  مشابه  محصوالت  و  شیرینی  آجیل،  که 
و  هتل ها  گردشگری،  و  سفر  آژانس های  می رسانند، 
خطوط  حمل ونقل،  شرکت های  اقامتی،  شرکت های 
محصوالت  تولیدکنندگان  نساجی،  شرکت های  هوایی، 
برگزارکنندگان مراسم  چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و 

مختلف.
دولت  که  است  معتقد  اصناف،  اتاق  رئیس  حال  عین  در 
صرفا نباید بر بخش های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، 
بلکه مشوق های اقتصادی باید به تمام کسب وکارها اعطا 

این  اقتصادی  مخرب  تبعات  می رسد  به نظر  چراکه  شود؛ 
تسهیالتی  اگرچه  شود.  نمایان  آینده  ماه  سه  در  بحران، 
مالیات  پرداخت  و  وام  اقساط  پرداخت  تعویق  مانند 
گرفته  نظر  در  کارفرما  بیمه  مشوق  و  افزوده  ارزش  بر 
بر  بیشتر  دولت  تمرکز  می رسد  به نظر  اما  است،  شده 
بر کسب وکارها.  تا کم کردن فشار  اقشار کم درآمد است 
گذشته  سال  اسفنـدماه   ۲۶ که  دولت  بیانـیه  مثال  برای 
منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم درآمـد براساس 
سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  اول  معـاون  شنـاسایی 
و  ریالی  میلیون   ۲۰ صفر  بهره  با  وام  بودجه،  و  برنامه 
بازپرداخت ۳۰ ماهه به کارگران و دست فروشانی که شغل 
زده  )تخمین  داده اند  دست  از  بحران  این  اثر  در  را  خود 
خواهند  دریافت  را  تسهیالت  این  نفر  میلیون   ۴ می شود 
کسب  برای  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  و  کرد( 
یا ایجاد شغل های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است 
که برنامه های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع ویروس 
دیگر،  عبارت  به  کشور.  اقتصاد  تثبیت  تا  است  متمرکز 
بیشتر  )کووید-۱۹(  کرونا  ویروس  قبال  در  دولت  رفتار 
نشان دهنده تمرکز بر بعد بحران سالمت عمومی آن است 
دولت  نیست  مهم  آن.  اقتصادی  بحران  بعد  بر  تمرکز  تا 
کدام بعد این بحران را در اولویت قرار می دهد، در هرحال 
مساله اصلی تامین مالی دولت خواهد بود. در واقع همان 
کاهش  کسب وکارها  فعالیت  هرچه  شد،  تشریح  که  طور 
یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد که منجر 
به افزایش کسری بودجه دولت می شود. همچنین اثرات 
تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به طور کلی 

بر اقتصاد وارد خواهد کرد.

این روزها که مردم  داغ  ویروس همه گیر کرونا؛ مبحث 
کشورهای زیادی را مشغول به خود کرده است. در زمان 
دنیا  در سراسر  نفر  از ۸۰ هزار  بیش  این مطلب،  نگارش 
ها  آن  از  نفر   ۲۹۰۰ از  بیش  و  اند  گرفته  کرونا  ویروس 
متاسفانه  که  بین  این  در  اند.  داده  دست  از  را  خود  جان 
این ویروس در کشور ما هم فراگیر شده، عده ای خود را 
در خانه قرنطینه کرده اند، اما این قرنطینه کردن به این 
معنی نیست که باید دست از کار خود بکشند! بسیاری که 
کارشان به صورت آنالین هم می تواند انجام شوند، سراغ 
دورکاری رفته اند و حتی بسیاری شرکت ها هم کارمندان 
خود را تشویق کرده اند تا کار ها را در منزل پیگیری کنند. 
در این پست قصد داریم چند نکته برای دورکاری در منزل 
را بگوییم تا بهتر بتوانید وقت و کارهای خود را مدیریت 

کنید و همزمان، از ویروس کرونا هم در امان بمانید.
۱. کار در ساعات همیشگی

یک نکته که در دورکاری در منزل وجود دارد، این است 
باید  معموال  ها  فریلنسر  اید!  نشده  فریلنسر  که شما یک 
زمان بندی اختصاصی برای خود مشخص کنند تا به پروژه 
های خود برسند، اما اگر شما و شرکتی که در آن کار می 
نظر  در  کنونی  زمانی  برهه  برای  را  منزل  در  کار  کنید، 
سر  روز  هر  که  ساعاتی  همان  در  است  بهتر  اید،  گرفته 
کار بودید، در خانه هم کار کنید. برای لطمه نخوردن به 
از همان ساعتی که همیشه  کارهایتان، توصیه می کنیم 
به سر کار می رفتید، بیدار شوید و شروع، و تا ساعتی که 

معموال از دفتر کار خود خارج می شدید، کار کنید.
۲. در ساعات کاری آنالین و گوش به زنگ باشید

در طول ساعات کاری خود باید سعی کنید همیشه برای 
صحبت با همکاران یا مشتریان خود، آماده باشید. اگرچه 
دیگر خبری از جلسه های حضوری نیست، اما شاید الزم 
باشد جلسه ای با همکاران خود در اسکایپ داشته باشید! 
یا اینکه الزم باشد تلفن مشتریان خود را جواب دهید. چون 
در منزل کار می کنید، به این معنی نیست که قرار است 

در ساعات کاری به مسائل دیگر مشغول باشید؛ بلکه در 
عوض باید گوش به زنگ باشید تا از چیزی عقب نیفتید.
۳. اگر الزم است، محیط کار در منزل خود را بهینه کنید!

اگر شما هم یک بار کار از منزل را امتحان کرده باشید، 
کار  حوصله  اصال  هایی  روز  که  آمده  پیش  برایتان  حتما 
کردن ندارید. یا در محیط منزل آنقدر حواس پرتی برای 
خود  کاری  وظایف  روی  توانید  نمی  که  دارد  وجود  شما 
تمرکز کنید. در همین راستا، پیشنهاد می کنیم یک جور 
میز کار برای خودتان در منزل بسازید که از هرگونه حواس 
پرتی به دور باشد. حتی اگر الزم است میزتان را جابه جا 
اجازه دهید موارد کم  نباید  این کار دریغ نکنید؛  از  کنید، 

اهمیت، جلوی تمرکز شما را بگیرد.
۴. پلی لیست بهره وری خود را پیدا کنید!

کار کردن در محیطی ساکت می تواند خسته کننده باشد؛ 
همین  برای  باشید!  نشسته  خود  پیژامه  در  اگر  مخصوصا 
از آهنگ هایی که می  توصیه می کنیم یک پلی لیست 
توانند به باالرفتن بهره وری شما کمک کنند انتخاب کنید 

و در طول کار، پخش کنید. قطعا هرکس سلیقه مخصوص 
به خودش را دارد، اما اگر از من می پرسید، سراغ موسیقی 
های بی کالم بروید )اگر هانس زیمر هم باشد که دیگر 

چه بهتر.
۵. از قصد با همکاران خود مکالمه داشته باشید

اگر ارتباط خود را به کل با همکاران قطع کنید و با آن ها 
صحبت نکنید، احتماال در حین کار کردن هم تمرکز خود 
را از دست می دهید. سعی کنید یک گروه با همکاران خود 
با یکدیگر مکالمه کنید و حتی در مورد  بسازید و آن جا 
کار هم صحبت کنید. این موضوع باعث می شود تمرکز 

بیشتری روی کار های خود داشته باشید.
فراموش  را  خود  روزمره  های  کار  برای  ریزی  برنامه   .۶

نکنید
برنامه ریزی و مشخص کردن ساعت به ساعت برای  با 
انجام هر کدام از وظایف تان، بهتر می توانید سراغ آن ها 
 ToDo بروید. برای این کار می توانید از اپلیکیشن های
List استفاده کنید. یک اپلیکیشن رایگان در این زمینه، 

اندروید و هم  برای  است که هم   Google Task
iOS قابل دانلود است. اپلیکیشن های پولی با امکانات 
خواهید  می  هم  اگر  دارند.  وجود  اینکار  برای  هم  بیشتر 
سنتی عمل کنید، می توانید از کاغذ های استیکر استفاده 
سراغ  و سپس  یادداشت  را  روزانه  وظایف  لیست  تا  کنید 

آن ها بروید.
۷. وقت های استراحت هم برای خود در نظر بگیرید

وقتی حضور فیزیکی همکارانتان نباشد، شما هم راحت تر 
می توانید برای مدت طوالنی روی صندلی خود بنشینید 
که این مورد اصال برای سالمتی شما خوب نیست! بنابراین 
بهتر است هر چند دقیقه به خود و بدنتان استراحت بدهید. 
بروید،  راه  خانه  در  دقیقه  چند  توانید  می  کار  این  برای 
برای خودتان قهوه یا چای درست کنید و سپس به کار باز 
گردید. شاید بتوان گفت یک مزیت کار کردن در خانه این 
است که وقت های استراحت جذاب تری می توان داشت.

۸. در نهایت؛ با پیژامه کار نکنید!
این مورد آخر شاید کمی خنده دار به نظر برسد، اما واقعیت 
این است که کار کردن با پیژامه می تواند روی بهره وری 
شما تاثیر منفی بگذارد. اگر لباس های رسمی تری بپوشید، 
درواقع به ذهن خود این سیگنال را می دهید که »حاال 
وقت کار کردن است«. البته منظور این نیست که با کت و 
شلوار پشت کامپیوتر بشینید، اما همین که لباس کار کردن 
شما با لباسی که از خواب بیدار می شوید فرق داشته باشد، 
کار  این که حسابی روی  به  است  خودش کمک شایانی 

های خود تمرکز کنید.
استفاده از این نکات می تواند شما در کار در منزل و این 
به دلیل ویروس کرونا دچارش  قرنطینه ای که متاسفانه 
به  بتوانیم  زودتر  هرچه  امیدواریم  کند.  کمک  را  هستیم 
شرایط عادی باز گردیم. همچنین پستی که درباره ویروس 
کرونا نوشته ایم و نکات مربوطه را یادآور شده ایم، حتما 

مطالعه کنید.

اثر کرونا بر اقتصاد ایران

راه های افزایش بهره وری هنگام دورکاری
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