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کرونا و زندگی نسل های بعد
با روند فعلی رشد جمعیت، تا 30 سال آینده دو بیلیون 
بر جمعیت زمین افزوده خواهد شد. درنتیجه، جمعیت 
شهرها متراکم تر خواهد شد.با روند فعلی رشد اقتصاد 
افتاده  آن  در  وقفه ای  روزها  این  چند  )هر  جهانی 
نیز فزونی می یابد  است(، مصرف سوخت های فسیلی 
خواهد  ادامه  نیز  زمین  گرمایش  افزایش  آن  پی  در  و 
نیز  زیست محیطی  تخریب های  درنتیجه،  داشت. 
افزایش می یابد و در پی تخریب زیست گاه های طبیعی، 
جانوران وحشی )که خفاش ها تنها یکی از آنها هستند( 
بیشتر  رانده می شوند. مجاورت  به حاشیه های شهرها 
و  انتقال ویروس ها  امکان  انسان ها  و  جانوران وحشی 
باکتری های بیماری زا را افزایش می دهد. جمعیت های 

متراکم انسان ها نیز بخت این انتقال را بیشتر می کند.
دو راه پیش روست.

راه نخست آن است که همین روندها )رشد جمعیت و 
افزایش گرمایش زمین( ادامه یابند. آنگاه همه گیری های 
که  بعدی،  ویروس  از  یکی  می کنند:  را  خود  کار  آتی 
پرآزاری بیشتری داشته باشد، جمعیت زمین را به شدت 
کاهش می دهد و درپی آن مصرف سوخت های فسیلی 
کاهش می یابد، محیط زیست ترمیم می شود، و جانوران 
وحشی به زیست گاه های طبیعی خود باز می گردند )البته 
امکان  رایج  روندهای  بنابراین،  باشیم!(.  بخت یار  اگر 
عنوان  به  زمین،  کره ی  محدودیت های  ندارند.  ادامه 

سدی ما را به تغییر مسیر وامی دارد.
از  راه دوم آن است که بی اراده نمانیم و کاری کنیم. 
از  و  جمعیت،  رشد  نرخ  کردن  کند  جهت  در  یکسو، 
سوی دیگر، در جهت کاهش شدید مصرف سوخت های 
فسیلی، گام برداریم. اقدام دوم تغییری اساسی در سبک 
زندگی انسان را ایجاب می کند )تغییراتی که نمونه اش 
در مجموع، همان  اما  تجربه می کنیم!(.  روزها  این  را 
چه  بنابراین  دارد.  پی  در  را  نخست  راه  نهایی  نتایج 
بخواهیم و چه نخواهیم وارد عصر جدیدی می شویم. 
از تحمل سختی ها، جهانی روشن تر  عصری که پس 
بعد به همراه دارد. راه نخست رنج  را برای نسل های 
بسیار بیشتری را برای انسان به همراه دارد و راه دوم، 
گرچه بسیار سخت  به نظر می آید، در مقابل رنج هایی که 
راه نخست بر انسان بار می کند، راه ساده ای محسوب 

می شود. 
کرونا نشان داد که جهان پویاتر و درهم تنیده تر از آن 
بتوانند  تنهایی  به  غنی  کشورهای  ساکنان  که  است 
در جزایری امن زندگی کنند. ویروس ها برای عبور از 
مرزهای قراردادی انسان ها گذرنامه نمی خواهند. یا باید 
حداقل امکانات پزشکی در اختیار کشورهای فقیر باشد 
که جلوی پاندمی های بالقوه را در نطفه بگیریم، یا باید 
منتظر بالفعل شدن پاندمی های بعدی باشیم. بنابراین، 
کاهش نابرابری نیز از پیامدهای مثبت همه گیری اخیر 

در آینده خواهد بود.

اجاره نشین ها 
روستانشین

 شدند!

 این شماره دارای ضمیمه رایگان نیازمندی ها می باشد
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اکنون  هم  جهان  صنعتی  تولیدات  از  چین  سهم    
28درصد است که این رقم با مجموع سهم کشورهای 
آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند. این آمار نشان می 
دهد که چین با وجود بحران کرونا و تنشهای تجاری 
همچنان جایگاه خود را به عنوان کارخانه جهان حفظ 

کرده است.
از  بازدید  برای  جهان  سراسر  از  نفر  هزار   200 ساالنه 
نمایشگاه گوانگژو که بزرگترین نمایشگاه تجاری جهان 
به شمار می رود، به چین سفر می کنند، اما امسال به 
آنالین  به صورت کامال  نمایشگاه  اپیدمی کرونا،  دلیل 
برگزار شد و در روز 24 ژوئیه چهارم تیرماه پس از 10 روز 
به کار خود پایان داد. اگرچه این نمایشگاه مجازی نمی 
توانست جایگزینی برای نمایشگاه حضوری باشد، اما بار 
دیگر نشان داد که بخش تولید چین تا چه حد قدرتمند 
است. نمایندگان حدود 25 هزار شرکت که اغلب آنها از 
کارخانه های خود به صورت پخش زنده محصوالتشان 
را معرفی می کردند، در این نمایشگاه مجازی با کسانی 
که مایل به خرید این محصوالت بودند، گفت و گو کرده 
و اطالعات الزم درباره محصوالت را در اختیارشان می 

گذاشتند. 
زنی   ِ چمن  دستگاه  که  جوانی  تولید  مدیر  لی،  ون 
معرفی  مشتریان  به  را    Green-Z خودکششی 
نمایشگاه  در  حاضر  شرکتهای  از  یکی  نماینده  میکرد، 
مجازی کانتون بود. خانم جوی، فروشنده همکار شرکت 
PKCELL نیز در حالی که انواع مختلفی از باتریهای 
لیتیومی قابل شارژ را در مقابل داشت، درباره 23 خط 
تولید اتوماتیک این شرکت به مخاطبان توضیح می داد.

محصوالتی  نمایشگاه  این  در  نیز  دیگری  شرکتهای   
برقی، دستگاههای  موتورسیکلت، خودروهای  همچون 
می  معرفی  مشتریان  به  را  بازی  اسباب  و  ساز  قهوه 
از  خود  محصوالت  معرفی  برای  شرکتها  این  کردند. 
کرده  استفاده  آماتور  تجهیزات  از  زنده،  پخش  طریق 

بودند و از طرفی ارائه کنندگان توضیحات، معموال زبان 
انگلیسی را روان صحبت نمی کردند و نور صحنه نیز 
بود.  خوب  بسیار  نهایت  در  کار  نتیجه  اما  بود،  ضعیف 
هنوز  چین  که  شده  مشخص  گوانگژو  نمایشگاه  در 
کرونا  بحران  بحبوحه  در  حتی  و  دنیاست  کارخانه  هم 
همچنان قدرت صنعتی خود را حفظ کرده است. سهم 
چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28درصد است که 
این رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان 
برابری می کند. چین به عنوان یک قدرت صنعتی، از 
دو مزیت عمده برخوردار است. اول اینکه عمق بخش 
صنعت چین با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست 
و طی سالهای اخیر نیز همواره در حال رشد بوده است. 
براساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در  وارداتی  قطعات  در سال 2005 سهم   ،  OECD
محصوالت صادراتی چین 26درصد بود، اما این رقم در 
سال 2016 به 17درصد رسید. به عبارت دیگر، اکنون 
بخش بیشتری از قطعات مورد استفاده در محصوالت 
صادراتی چین، در کارخانه های خود این کشور ساخته 

می شود.
مربوط  این کشور  بازار وسیع  به  نیز  دوم چین  مزیت   
میشود. به همین دلیل است که شرکتهای آمریکایی از 
دولت ترامپ می خواهند که در کشمکشهای تجاری با 
دولت چین فقط تا آنجا پیش برود که فضای بیشتری در 
بازار چین برای آنها باز شود، نه اینکه فرصتهای تجاری 
آنها در چین به کلی از بین برود. مطالعات گروه تحقیقات 
اقتصادی «ریکانز رودیوم» نشان میدهد که ارزش ادغام 
ماه  چین طی 18  در  فعال  خارجی  شرکتهای  خرید  و 
اخیر رسیده  بیشترین میزان خود در یک دهه  به  اخیر 
است. حداقل از این لحاظ میتوان گفت که شرکتهای بین 

المللی بیش از گذشته به چین وابسته شده اند.
به  اخیر  اقتصادی  رکود  رفت،  می  انتظار  که  همانطور 
شرکتهای چینی نیز آسیب وارد کرده است. صادرات این 

با  مقایسه  در  سال 2020  نخست  ماه  پنج  در  شرکتها 
دوره مشابه سال قبل 8درصد کاهش نشان می دهد. 
این  به لطف موفقیتهای  این حال، شرکتهای چینی  با 
کشور در مقابله با ویروس کرونا، در مقایسه با همتایان 
خود در اغلب کشورهای جهان وضعیت بهتری داشته اند. 
ازسرگیری زودتر فعالیتهای تولیدی در چین در مقایسه با 
سایر کشورها ) این امکان را برای صادرکنندگان چینی 
فراهم کرده است که سهم بیشتری را از بازارهای جهانی 
در اختیار بگیرند. در ماه مه ( 12 اردیبهشت تا 11 خرداد 
) سهم کاالهای چینی از بازار کاالهای وارداتی به ژاپن 
و اروپا به سقف تاریخی خود رسید. 30درصد از کاالهای 
وارداتی ژاپن در ماه مه، کاالهای چینی بودند و در اروپا نیز 
سهم کاالهای چینی از کل کاالهای وارداتی 24درصد 
بود. اما در عین حال، دیگر کشورها که به خوبی از قدرت 
بخش تولید چین آگاه هستند، معتقدند که وابستگی بیش 
از حد به چین باعث آسیب پذیری آنها در موقعیتهای 
حساس می شود. این نکته در اوایل سال جاری میالدی 
وقتی کشورها برای خرید ماسک و دستگاههای تنفس 
مصنوعی از چین به شدت با یکدیگر رقابت می کردند، 
آشکار شد. در این شرایط دولتهای دیگر، از هند گرفته تا 
تایوان، سعی دارند با ارائه وام، زمین و سایر مزایا سرمایه 
گذاران خارجی را از چین به سمت خود بکشانند. چنین 
تالشهایی برای وسوسه سرمایه گذاران خارجی، گرچه 
کنونی  شرایط  در  اما  داده،  جواب  ندرت  به  گذشته  در 
به سه دلیل امکان موفقیت آنها بیش از گذشته است. 
اول اینکه صعود چین به باالدست زنجیره تأمین جهانی 
پایین ً دستی عمال به  باعث شده است که شرکتهای 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  شوند.  رانده  دیگر  کشورهای 
پوشاک از قبل دست کم بخشی از فعالیتهای تولیدی 
خود را به کشورهای جنوب آسیا منتقل کرده اند. دوم 
از  بسیاری  چین  و  آمریکا  بین  تجاری  تنشهای  اینکه 
اگرچه هنوز  اپل  است. شرکت  آشفته کرده  را  شرکتها 

در  را  خود  آیفون  گوشیهای  قطعات  عمده  بخش  هم 
چین تولید می کند، اما در همین حال تأمین کنندگان 
خود را تشویق کرده است که فعالیتهای تولیدی خود را 
در دیگر کشورها گسترش دهند. سومین دلیل نیز این 
است که تعطیل شدن کارخانه ها به دلیل شیوع کرونا بار 
دیگر خطر وابستگی به تنها یک کشور برای فعالیتهای 
از  از پیش مشخص کرد. نشانه هایی  تولیدی را بیش 
میتوان  را  چین  از  خارجی  شرکتهای  خروج  موج  آغاز 
از مدیران   UBS بانک سوئیسی اخیر  در نظرسنجی 
بیش از هزار شرکت بزرگ جهان مشاهده کرد. مدیران 
76درصد از شرکتهای آمریکایی، 85 درصد از شرکتهای 
شمال شرق آسیا )ژاپن و کره جنوبی( و حتی مدیران  
60درصد از شرکتهای چینی اعالم کرده اند که تاکنون 
بخشی از فعالیتهای تولیدی خود را از چین خارج کرده 
اند یا در حال برنامه ریزی برای این کار هستند. کیت 
پارکر، استراتژیست ارشد بانک   UBS برآورد میکند 
که احتماال در سالهای آتی شرکتهای خارجی 20 تا 30 
درصد ظرفیت تولیدی خود در چین را به سایر کشورها 
منتقل خواهند کرد. این انتقال یکشبه رخ نخواهد داد، اما 
در هر صورت از شدت تسلط چین بر بخش تولید جهان 

خواهد کاست.

بازی  فضای  نبودن  خانه ها،  کوچکتر شدن  با  امروزه   
بازی های  جایگزین  انفرادی  بازی های  محله ها،  در 
می شود  موجب  موضوع  این  و  شده  قدیمی  گروهی 
انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودک بیش از پیش 
ابزار هایی  یا  نتیجه اسباب بازی ها  پیدا کند. در  اهمیت 
کمک  آن ها  از  مختلف  بازی های  برای  کودکان  که 
می گیرند نیز به اندازه بازی برای کودک اهمیت دارند. 
در این میان شهربازی های مدرن و عظیم که بی تردید 
برآمده از تفکر سرمایه داری است، برمبنای تولید پول 

بیشتر، فرهنگ کشور را نشانه رفته است.
به  نیازمندند  »اسباب بازی«  به  که  همانگونه  کودکان 
با  والدین  و  مربیان  دارند.  احتیاج  هم  بازی«  »ابزار 
آگاهی از این امر می توانند به این پدیده، خالقانه دامن 
بزنند و اطمینان داشته باشند که با استفاده غیرمتعارف 
از ابزار های پیرامونی، زمینه پرورش خالقیت فرزندشان 

را فراهم می کنند.
و  تولید  در  خلوت گریز  غربی  طراحی  اثرات  امروزه 
بازی ها نمود فراوانی دارد، در روش و  طراحی اسباب 
جهت  در  را  اسالمی  جامعه  انسان  و  یافته  نمود  ابزار 
فرهنگ خود سوق می دهد و در یک عبارت می توان 
گفت که »تهاجم طراحی« همه جانبه تر و خاموش تر 
از »تهاجم فرهنگی« ما را احاطه کرده است و به سوی 

خود می کشد.
راه چاره این است که ابعاد و عمق وضعیت موجود را 
درک کرده و بدانیم فرآیندی که امروز اندیشه و ایده را 
عینیت می دهد و آن را تبدیل به فرهنگ و ابزار می کند 
جهان بینی  و  اندیشه  از  برگرفته  که  است  فرآیندی 

می کند.  طراحی  ایده  همان  با  متناسب  و  است  غربی 
اگر چه تمدن غربی رو به افول است، اما سیطره خود 
ما دیکته  زندگی  به شیوه  تکنولوژی و علم  ابزار  با  را 
می کند و خارج شدن از دایره تاثیر آن در کوتاه مدت و 
میان مدت ممکن نیست، اما می توان برای عبور از آن 

در بلند مدت برنامه داشت.
عبور از سیطره غرب بدون تجربه آن در راستای اهداف 
انقالب اسالمی ممکن نیست؛ بنابراین شکلی که امروز 
باید  ابتدا  را  دارد  تفکر  »طراحی« غربی در شیوه های 
به  فسلفی  و  حکمی  پرسش های  با  سپس  و  شناخت 
چالش کشید تا در اجرا بتوان با تکیه بر نیروی انسانی 
آن  غربی  ذات  بر  هدف  این  با  متناسب  یافته  تربیت 
غلبه کرد و از تکنیک آن عبور کرده تا خروجی مناسب 
را  زده و »طراحی غربی«  رقم  این عرصه  در  را  خود 

برای »طراحی ملی« به خدمت بگیریم.
به  نه  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  در  که  معنا  این  به 
صورت تقلیدی بلکه عالمانه از ابزار تفکر غربی برای 
اهداف خود بهره بجوییم تا در بلند مدت بتوان آن را 
به کلی کنار زد و نظام نیاز های کودک ایرانی مسلمان 
از پس فرآیند پرسش، پژوهش و ارائه راهکار به نظامی 
مستقل که برگرفته از افق معنوی زندگی اوست برسد. 
نظامی که در آن به جای عقل خودبنیاد، معنویت ستیز، 
حساب گرانه و خلوت گریز، محتوای معنوی خداجو را 

عینیت بدهد.
موضوع  به  کشور،  فرهنگی  سیاستگذاران  اگر 
خواهند  بنگرند،  عمیق تر  کمی  کودکان  اسباب بازی 
مبتکر،  طراحان  به کارگیری  با  و  پژوهش  با  توانست 

ارائه  را  جذابی  ایرانی، طرح های  فرهنگ  با  هماهنگ 
شناخت  استعدادها،  به کارگیری  کار،  این  الزمه  دهند. 
کودکان  روحی  ویژگی های  و  نیاز ها  از  آگاهی  و 
این  در  گسترده  علمی  پژوهش های  و  نوجوانان  و 
تولید  زمینه  در  که  غفلت هایی  جمله  از  است.  زمینه 
اسباب بازی در کشور ما باعث معطل ماندن این منبع 
عناوین  این  به  تربیت کودک شده است می توان  مهم 

اشاره کرد:
و  ساخت  در  علمی  پژوهش های  از  نگرفتن  بهره   -1

تولید اسباب بازی
اسباب بازی  تولید  بر  نظارت  برای  نبودن سازمانی   -2

و پشتیبانی از آن
3- نبود نظارت بر واردات اسباب بازی

4- پشتیبانی نکردن از تولیدکنندگان داخلی
5- نبود استاندارد و معیار های تعریف شده در تولید و 

ساخت اسباب بازی

همچنین غفلت از ایجاد محیط و فضا های بازی هایی 
سرگردانی  باعث  دارد  کشور  فرهنگ  در  ریشه  که 
بیشتر خانواده ها در امر تربیت مبتنی بر تفریح کودکان 
میان  پیوندی  نتوانسته اند  امر  متولیان  شده است. 
ایرانی-اسالمی و  اسباب بازی های برگرفته از فرهنگ 
رسانه های دیداری و شنیداری، که از عوامل مهم جذب 
کودکان و جلب توجه آنان است؛ برقرار کنند. کشور ما 
تقریبًا نه جایگاهی مطلوب در صنعت اسباب بازی دارد، 
نه حتی راهبردی  امر و  این  برای  برنامه ی مدونی  نه 

برای پر کردن خالء بوجود آمده در این زمینه.
مردم  روزمره  زندگی  در  بنیادی  تغییرات  به  توجه  با 
می رسد  به نظر  معاصر  دوران  در  خانواده  ساختار  و 
تربیت  موضوع  به  بنیادین  و  تحولی  نگاهی  نیازمند 
این  مخصوص  ابزار های  از  استفاده  بوسیله  کودک 
خورده  گره  ما  روزگار  در  کودک  تربیت  هستیم.  کار 
شرایط  به  توجه  شده است.  پیچیده ای  تحوالت  به 

بسیاری از مردم تصور می کنند که برای موفقیت در 
زندگی به شرایط خاصی )مثل پول، امکانات، پشتوانه 
و ... نیاز دارند. اما نگاهی به زندگی افراد موفق نشان 
نه  و  بوده اند  پولدار  نه  آنها  از  بسیاری  که  می دهد 
ویژگی های خاصی داشته اند. آنها فقط راز و رمزهای 
موفقیت را درک کرده اند و در زندگی به کار بسته اند. 

آیا می دانید راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ 
راز اول: پول را هدف اصلی خود قرار نمی دهند

اگر فکر می کنید که هدف اصلی افراد موفق به دست 
به  فقط  اگر  اشتباهید.  در  سخت  است،  پول  آوردن 
خاطر پول کار کنید، هرگز به جایی نخواهید رسید. 
سعی کنید در کنار هدف اصلی خود، پول را به عنوان 
یک هدف جانبی از کار سخت و مطالعه ی فراوان در 

نظر بگیرید.
راز دوم: از طرد شدن نمی ترسند

دو  اقتصادی، همیشه  فعالیت های  از  در هر حوزه ای 
مسیر وجود دارد. یکی از این دو مسیر، خطرپذیر است 
و اگر آن را انتخاب کنید، از دیگران متفاوت خواهید 
بود. فرض کنید در حوزه ی خاصی، می خواهید روی 
یک رویکرد جدید که از نظر دیگران ریسک زیادی 
به همراه دارد سرمایه گذاری کنید. بی تردید این اقدام 
از فعاالن آن حوزه، کاری احمقانه  از سوی بسیاری 
خواهد بود. اما اگر به تصمیم خود کامال ایمان دارید، 
آن را انجام دهید و از طرد شدن نترسید. البته چنین 
این  با  رویکردی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. 
حال، مهم این است که از اقدام خود و کاری که روی 

آن تمرکز کرده اید راضی هستید.

راز سوم: سخت تر از همیشه کار می کنند
تعداد افرادی که حاضرند برای تحقق رؤیاهای خود، 
است.  انگشت شمار  کنند  فداکاری  و  بپردازند  هزینه 
اما یک فرد موفق که ساعت های طوالنی را صرف 
نه  را  این  می کند،  عالقه اش  مورد  کار  به  پرداختن 
یک موفقیت صرف که در واقع یک تغییر شگرف در 
شیوه ی زندگی اش در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید 
که در راه موفقیت، باید همه چیز حتی اشتباهاتی را 
که در طول مسیر مرتکب می شوید، بپذیرید و بدانید 
برای  راه غلبه می کنید، موفقیت  موانع  بر  زمانی که 

شما شیرین تر خواهد بود.
راز چهارم: شکست را به عنوان عاملی برای پیشرفت 
و  از شکست  تنها  نه  موفق  افراد  می گیرند.  نظر  در 
اشتباهات غیرقابل اجتناب در طول مسیر نمی ترسند، 
بلکه به سوی آن نیز می روند! در حالی که بیشتر افراد 
از شکست و خجالت ناشی از آن و همچنین متحمل 
شدن هزینه ی زیاد در راه موفقیت می ترسند و سعی 
می کنند که از آن جلوگیری کنند، افراد موفق می دانند 
که اشتباهات به ما کمک می کنند تا بفهمیم که چه 
به  رسیدن  مسیر  در  و  بدهیم  انجام  نباید  را  کاری 

موفقیت به چه تجاربی نیاز داریم.
راز پنجم: صبور هستند چون موفقیت در راه است

در دنیای امروز، همه می خواهند یک شبه به موفقیت 
برسند. افراد موفق، اغلب یک شبه به موفقیت دست 
آن  به  تا  است  کشیده  طول  سال ها  بلکه  نیافته اند، 

رسیده اند. 
راز ششم: هنگامی که به بن بست می رسند مسیر خود 

را تغییر می دهند
بسیاری از افراد همواره در مسیر خود ثابت می مانند 
وفق  راه  تغییراِت  با  را  ایده هایشان  آنکه  جای  به  و 
اجتناب  تغییری  گونه  هر  از  می کنند  سعی  بدهند، 
کنند و در مسیر ثابتی پیش بروند. اما ثروتمندترین، 
شادترین و بزرگ ترین افراد کسانی هستند که جهان 
از  آنها  پذیرفته اند.  هست  که  صورتی  همان  به  را 
از هر  استقبال و  تغییراتی که در مسیر پیش می آید 
فرصتی استفاده می کنند تا شانس تحقق رؤیاهایشان 

را افزایش بدهند.
نقطه  و  می شناسند  را  خود  قوت  نقاط  هفتم:  راز 

ضعف های خود را اصالح می کنند
هر شخص نقاط قوت و ضعفی دارد و این هیچ ربطی 
تا چه حد سخت  اینکه  یا  به میزان استعداد شخص 
کار و مطالعه کرده است ندارد. به یاد داشته باشید که 
هیچ کس کامل نیست. افراد خردمند و عاقل می توانند 
نقاط ضعف خود را به سرعت تشخیص بدهند و برای 
رفع آنها تالش کنند یا اینکه نقاط ضعف را با نقاط 

قوت خود جایگزین کنند.

 

با تغییر و تحوالت اجتماعي، گرایش بیشتر زنان و دختران در امر ادامه تحصیل و 
حتي پیشي گرفتن آن ها در این زمینه و از طرف دیگر تغییر و تحوالت اجتماعي 
در جامعه و افزایش تجمالت و هزینه هاي زندگي و مشکالت اقتصادي، بسیاري 

از زنان را بر آن داشته که به اشتغال در بیرون از خانه روي آورند.
حتي در نزد بسیاري از دختران، گرفتن حق اشتغال یکي از شرایط مهم هنگام 
عقد به شمار مي رود چرا که آن ها نگران این مسئله هستند که با وارد شدن به 
زندگي متاهلي استقالل مالي و شغل خود را از دست دهند. همچنین با تغییرات 
کاهش  ها  خانواده  فرزندان  تعداد  زوجین  آگاهی  افزایش  و  جامعه  در  فرهنگي 
یافته و زنان مثل قبل مجبور نیستند تمام وقت خود را صرف به دنیا آوردن و 
بزرگ کردن فرزندان متعدد و پشت سر هم بکنند و بنابراین میزان آرامش شان 
افزایش یافته است و بهتر مي توانند به خودشان و عالیق شان توجه نشان دهند.

 بنابراین به نظر مي رسد که تمام این تغییر و تحوالت باعث گردیده که گرایش 
این اشتغال مي  یابد به چه دلیل که  افزایش  از خانه  زنان به اشتغال در بیرون 
تواند حس رضایت مندي آن ها را از زندگي افزایش داده و کمتر حس بیهوده 
با  ولی  کنند.  مؤثر  استفاده  نیز  از تحصیالت خود  و فرسودگي کنند و همچنین 
تمام این اوصاف و مزایایي که اشتغال زنان در بیرون از خانه دارد، این اشتغال 
و کاهش حضور زن در منزل همراه با مشکالت و سختي هایي خواهد بود. این 
دیگري  شکلهاي  اما  و  تر  ناملموس  و  کمتر  دختران  ازدواج  از  پیش  مشکالت 

داشته و پس از ازدواج این مشکالت بیشتر و قابل لمس تر مي گردد.
به شانس نسبت می دهند ، ولی درواقع سخت کوشی و   موفقیت زنان را اکثراً 
پشتکار و اراده زنان است که آن ها را سرامد حرفه ی خود میکند :چه هنرمند یا 
کارآفرین باشند و چه دانشمند یا استاد دانشگاه. حد وسط، هیچ وقت براي زن 
های موفق معنی ندارد. آن ها دائما در سعی و تالش هستند و میدانند موفقیت 
حقیقی تنها با عبور از محدودیت های نادرست زمانی، فرهنگی و موانع بازدارنده 

واقعیت پیدا میکند.

"نیاز به بازسازی هویت 
اجتماعی" از علل رعایت نکردن 

اجتماعی فاصله  گذاری 
 

کم شدن تعامالت بین افراد در دوران کرونا باعث شده مردم احساس افت انرژی 
نکردن  برخی در رعایت  بروز مقاومت  امر موجب  باشند، همین  داشته  انگیزه  و 

فاصله اجتماعی شده است.
کنار  در  زندگی  غریزی،  و  ذاتی  به صورت  و  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
برای  می تواند  اجتماعی  کارهای  در  مشارکت  است،  مهم  بسیار  برایش  دیگران 
طور  به  انسانها  عبارتی  به  باشد  جذاب  و  شادی بخش  لذت آفرین،  بسیار  انسان 
طبیعی بخشی از انرژی، احساس، لذت و نشاط خود را از همزیستی و تعامل با 
دیگران کسب می  کنند و از آنجایی که محدودیت های چندماه اخیر کرونا باعث 
کم شدن تعامالت شده، افراد بیش از قبل احساس افت انرژی و انگیزه می  کنند.

به شدت  انسان ها  ثابت کرده که  آزمایش  های مختلف  با  بارها  روانشناسی  علم 
به دیگران  را  دارند و حتی می توانند حس درونی خود  قرار  تاثیر یکدیگر  تحت 
منتقل کنند درواقع هر فرد می  تواند احساسات خوب یا بد خویش را در یک چرخه 
اجتماعی تقویت و حتی بازسازی کند. این بدان معناست که اگر عده ای در کنار 
می توانند  هستند،  غمگین  یا  و  شادمان  احساسی،  دلیلی  به  که  گیرند  قرار  هم 
شادی  و یا ناراحتی خود را به دیگران سرایت دهند که به این پدیده هم افزایی 

انرژی و احساسی می  گویند.
بهداشتی  پروتکل های  و  اجتماعی  فاصله  قرنطینه،  کرونا،  که  است  این  واقعیت 
باعث شده تا زنجیره این بده بستان گروهی و احساسی در بین افراد قطع شود 
و همین امر موجب بروز مقاومت برخی در رعایت نکردن فاصله اجتماعی شده 

است.
خود  اجتماعی  هویت  بازسازی  دنبال  به  اجتماعی  فاصله  گرفتن  نادیده  با  افراد 
هستند؛ رفتار این افراد خطرناک و آسیب  رسان است ولی همانگونه که اشاره شد 
انسان موجودی اجتماعی است و بخشی از هویت، نشاط، ارزش و احساس خود 
به  ابتال  گرفتن  نادیده  و  خطرناک  رفتار  نوع  این  درواقع  می  گیرد  اجتماع  از  را 
ویروس کرونا و حتی پذیرش خطر مرگ، ناشی از این رنجش پنهان درونی است.

افرادی که فاصله اجتماعی را رعایت نمی  کنند و در مراسم عروسی و ختم با همه 
خطرات آن شرکت می  کنند، در واقع به دنبال آن هستند تا به واسطه هویت یابی 
این  از  که  مطلوبی  هویت  با  و  کرده  غلبه  خود  رنجش های  شدت  بر  گروه،  از 

جمع ها به دست می  آورند، اهداف خود را در زندگی دنبال کنند.
برقراری  با  نیز  دوران  همین  در  می  توانند  افراد  مجازی،  ابزارهای  گسترش  با 
تماس  های تصویری با دوستان و آشنایان خود، از حمایت  های روانی و اجتماعی 

برخوردار شوند.

چه چیزهایی جلوی پیشرفت 
زنان در کار را می گیرد؟

7 راز افراد موفق فاش شد !

جهان زنان

چین هنوز هم کارخانه جهان است

داستان اسباب بازی ها...
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به خصوص شهر  و  استان  در  اجاره ها  قیمت  افزایشی  روند   
تبدیل شده  مردم  برای  از چالش های جدی  یکی  به  کرمان 
است. دولت در حالی روند ادامه ساخت و ساز مسکن مهر را 
تا کنون در قالب طرح  ارزیابی کرده است که خود  نا موفق 
جایگزین آجر روی آجر نگذاشته و انباشت تقاضا برای خانه 
در هفت سال گذشته موجب افزایش فشار به قشر مستضعف 
از  بعد  دولت  سیاست های  دیگر  سوی  از  است.  شده  جامعه 
شیوع کرونا عماًل نتوانسته بحران افزایش اجاره خانه را رفع 
صاحب  و  مستأجران  نارضایتی  موجب  امر  همین  که  کند، 
توسط  بها  اجاره  موقع  به  پرداخت  عدم  است.  شده  خانه ها 
مستأجران، صاحب خانه را به ستوه آورده و افزایش کرایه ها 
این میان  با چالش مواجه کرده است و در  را  نیز مستأجران 
سیستم اجرایی تنها نظاره گر است و در بهترین حالت قوانین 
دستوری را تصویب می کند که مانند نوشدار رو پس از مرگ 

سهراب است.
در همین زمینه در سطح شهر کرمان سراغ بنگاه های امالک 

رفته ایم تا از نزدیک در جریان مشکالت مردم قرار گیریم.
محمد یکی از بنگاه داران کرمان است که می گوید: فصل نقل 
و انتقال داغ است اما قیمت ها سر به فلک می کشد، دلیل این 
وضعیت فقط تورم و انتظارات تورمی است که صاحب خانه ها 
به  ارتباطی  هیچ  و  شده اند  متأثر  کنونی  اقتصادی  اوضاع  از 
افزایش قیمت خانه ندارد. وی با نشان دادن تابلو رهن و اجاره 
گفت: تمام قیمت ها نسبت به قبل 50 تا 60 درصد افزایش 
یافته است در این میان هستند افراد منصفی که افزایش قیمت 
کرده اند. وی  اعمال  دولت هم کمتر  نرخ مصوب  از  را حتی 
ادامه داد: مردم توان پرداخت این کرایه ها را ندارند و اکثراً به 
به  از شهر  انتقال  یا  اتاق و  اجاره  یا  کرایه خانه های قدیمی، 

روستا روی آورده اند.
علی دیگر بنگاه دار کرمان است که می گوید: در سال جاری 
فردی  چون  می شود  افزوده  کرمان  شهر  حاشیه  جمعیت  بر 
ناچار شده که  این در شهر سکونت داشت حاال  از  که پیش 
برای تأمین یک سقف باالی سر خانواده اش به سمت کرایه 
از جمله  نشینی در روستاها و یا شهرک های حاشیه ای شهر 
شهر پدر، شهرک سیدی و یا روستاهای اطراف مانند زنگی 

آباد، اختیار آباد و شرف آباد روی بیاورند. وی گفت: برخی نیز 
اقدام به کرایه خانه در روستاها و شهرهای اطراف کرمان از 
جمله باغین، ماهان، سرآسیاب، هوتک، چترود و ... کرده اند. 
جالب اینکه کرایه در همین مناطق نیز نسبت به سال گذشته 
رشد قابل توجهی دارد اما هنوز در توان مستأجران قرار دارد. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته می شد با 10 میلیون 
ودیعه و 800 کرایه یک آپارتمان 15 سال ساخت را در یکی 
از محله های عادی شهر می شد اجاره کرد اما با این هزینه در 
سال جاری می توان در حاشیه شهر و یا یک واحد پیلوت را 

تهیه کرد.
تا قبل  از شهر که  افزود: مناطقی  داران  بنگاه  از  یکی دیگر 
از این کمتر مورد توجه بودند حاال به دلیل قیمت های پایین 
شاهد تقاضا برای سکونت هستند، از سوی دیگر تعارضات بین 

صاحب خانه ها و مستأجران نیز افزایش یافته است.
یکی از مستأجران اظهارداشت: یک واحد 40 متری در بلوار 
پاردیس که از محله های سطح پایین شهر محسوب می شود 
60 میلیون تومان رهن کامل است در چنین شرایطی من با 
سه فرزند و حقوق ماهیانه 3میلیون و 200 هزار تومان باید 

چگونه زندگی کنم.

شهرک  در  خانه ای  گرفتم  تصمیم  افزود:  اسالمی  علیرضا 
از کرایه کنم که شامل 20  از شهر کرمان خارج  سیدی که 
میلیون رهن و 500 تومان اجاره می شود. وی گفت: یک واحد 
کرمان  از شهر  خارج  که  آباد  حاجی  در  متری  آپارتمانی 75 
می باشد نیز 70 میلیون تومان رهن کامل می شود. وی ادامه 
داد: اگر دولت فکری به حال سیر صعودی قیمت اجاره مسکن 
نکند سال آینده در شهرک های حاشیه ای شهر هم نمی توانم 

زندگی کنم.
زهرا ایرانپور دیگر شهروند کرمانی است که می گوید: به دلیل 
قیمت باالی اجاره ها در شهر کرمان مجبور شدم محل زندگی 
کرمان  شهر  تا  که  کنم  منتقل  آباد  زنگی  روستای  به  را  ام 
30 دقیقه فاصله دارد. وی گفت: قباًل در خیابان هالل احمر 
نزدیک فرودگاه که خارج از محدوده شهر محسوب می شود 
کامل  رهن  درخواست  خانه  صاحب  که  می کردم  زندگی 
متری   60 خانه  یک  کرایه  کرد:  بیان  وی  کرد.  میلیون   80
است  بها  اجاره  میلیون  و یک  ودیعه  میلیون  با مشاعات 20 
تورم روی دوش  و  اقتصادی  این شرایط  در  را  قیمت ها  این 

مستأجران بار سنگینی ایجاد کرده است.
به  حالی  در  دولت  اظهارداشت:  نیز  خانه ها  صاحب  از  یکی 

مصالح  روی  نظارتی  هیچ  که  کرده  ورود  مسکن  موضوع 
تومان  میلیون   6 قبل  هفته  دو  که  پکیجی  ندارد  ساختمانی 
قیمت داشت در حال حاضر در بازار 10 میلیون تومان خرید و 
فروش می شود، در چنین شرایطی چگونه می توان یک خانه را 
با 15 درصد افزایش قیمت در شهرستان ها کرایه داد. ابراهیم 
خلیلی بیان کرد: دولت باید تسهیالت در اختیار مستأجران قرار 
دهد و تورم عمومی را کاهش دهد نه اینکه فشار اقتصادی را 
از دوش یک قشر بر دوش قشر دیگر بیندازند و کار تبلیغاتی 
افزود: چگونه می توانم ملکی که  انجام دهد. وی  نمایشی  و 
سال  به  نسبت  درصد   60 حداقل  آن  ساخت  قیمت  افزایش 
گذشته بوده را فقط با 10 تا 15 درصد افزایش کرایه در اختیار 
را هم پرداخت  بانک ها  اقساط سنگین  مستأجر قرار دهیم و 
داشته  موضوع  این  برای  ای  عاقالنه  تدبیر  باید  دولت  کنم 
باشد. وی ادامه داد: سال گذشته مستأجر بنده کرایه های خود 
را پرداخت نکرده و با توجه به قوانین موجود نمی توانم حکم 
چنین  در  نیست  قانون  نقص  این  آیا  بگیرم  را  خانه  تخلیه 

شرایطی من باید چه کاری انجام دهم.
حالی  در  اجاره ای  مسکن  بازار  زمینه  در  دولت  برنامگی  بی 
تدبیر  هیچ  که  است  شده  قیمت ها  ناگهانی  افزایش  موجب 
مناسبی برای کنترل وضعیت موجود در بازار نشده و مناقشات 

بین مستأجر و صاحب خانه را سبب شده است.
برای  را  قوانینی  دولت  می گوید:  داران  بنگاه  از  دیگر  یکی 
اجرا ابالغ کرده اما چه ضمانتی برای اجرا وجود دارد، صاحب 
داد  قرار  یا  و  ندهد  اجاره  را  خانه  می تواند  بخواهد  اگر  خانه 
دستی منعقد کند و تضمین سنگین نیز از مستأجر بگیرد. وی 
می افزاید: تورم روی صاحب خانه ها هم فشار آورده و دولت به 
جای اینکه موج تورم را کنترل کند روی مردم فشار می آورد 
و از آنها می خواهد که همراه با تورمی که در بدنه اقتصادی 
و  مواد غذایی  بزرگ  کارخانه های  در  و  ایجاد می شود  دولت 

مصرفی اعمال می شود درآمد خود را افزایش ندهند.
و  سو  یک  از  مسکن  اجاره  در  دولت  اخیر  سیاست های 
بازار  در  را  بسیاری  تعارضات  دیگر  از سوی  مردم  مشکالت 
بین  تدبیر و همکاری  به  نیاز  آنها  است که حل  ایجاد کرده 

مردم و تسامح دارد.

اجاره نشین ها روستانشین شدند!

 

دستور العمل مشترک وزارت علوم و بهداشت در مورد رسیدگی به 
تخلفات آموزشی و اداری از جمله تقلب در آزمون ها و فعالیت های 

پژوهشی ابالغ شد.
بهداشت،  و  علوم  وزارتخانه های  العمل مشترک  دستور  براساس 
تقلب در آزمون های و فعالیت های آموزشی عبارت است از استفاده 
محرز دانشجو از اطالعات، تجهیزات و امکانات به نوعی که مجاز 
نباشد با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف 
متخلف به تنبیه )در درس یا آزمون مربوطه( و متناسب با نوع تقلب 
به یکی از تنبیه های اعالم شده و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه 

به یکی از تنبیه های دیگری نیز محکوم می شود.
صورت جلسه تقلب در جلسه آزمون یا گزارش مراقبین جلسه نظر 
صریح مدرس مبنی بر انتقال دانشجو یا نماینده آموزش و با تایید 

دانشکده به شورای انضباطی ارسال می شود.
محرز  استفاده  نتیجه  که  نادرست  پاسخ  العمل  دستور  این  طبق 
دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول تنبیه می شود. همچنین به همراه 
که  نحوی  به  مجاز  غیر  امکانات  و  تجهیزات  مکتوبات،  داشتن 
استفاده از آن محرز شود تخلف دانشجو و احراز و صرفا به یکی از 

تنبیه های محکوم می شود.
تقلب معادل  برای  تنبیه  تعلیق،  آمده است  العمل  این دستور  در 
حذف درس یا تکالیف مربوط به الزام در تکرار آن خواهد بود چنان 
چه دانشجویی مرتکب تقلب محکوم شود همکاری کننده به تقلب 

به یکی از تنبیه های مشخص تعلیقی محکوم می شود.
متخلف  کشوری  جامع  امتحانات  در  دانشجو  تقلب  صورت  در 
متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیه ها محکوم و در صورت تکرار 

این تنبیه ها قابل تشدید است.
العمل اعالم شده در صورت ارتکاب به هر نوع  براساس دستور 
تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی عدم تعهد 
رعایت  عدم  پژوهشی،  امور  در  ذی نفعان  به  نسبت  مسئولیت  و 
حقوق آزمودنی ها، عدم استفاده درست از منابع انتشار غیر واقعی، 
مجدد همپوشان و تکیه ای از قبیل معرفی نویسندگان و داوران غیر 
واقعی و ساخت و استفاده از ایمیل جعلی برای داوری غیر واقعی 
مقاالت توسط خود دانشجو و غیره متخلف به یکی از تنبیه های 
مراجع  در  یا محکومیت  تکرار  در صورت  و  اعالم شده محکوم 

قضایی تنبیه قابل تشدید است.
انتساب  نامه به طوری که مانع  پایان  انجام  همچنین تخلف در 
اثر به دانشجو شود یا در تدوین مقاله باشد که منجر به قبولی در 
دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شود متخلف عالوه بر اعمال 
تنبیه های ماده فوق به تنبیه در درس یا تکالیف مربوطه نیز محکوم 

می شود.
العمل آمده در مورادی که تخلف پژوهشی  در پایان این دستور 
دانشجو پس از دانش آموختگی احراز شود نظر شورای مرکزی 

رسیدگی به تخلفات مالک عمل خواهد شد.

عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی را به ۱۹۰ اعالم کنید

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: مردم با مشاهده رعایت نشدن 
دستورالعمل های بهداشتی، مراتب را از طریق شماره 1۹0 اعالم 
کنند. علیرضا رئیسی در گفتگو با شبکه خبر، با اشاره به اجباری 
شدن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از روز 
یکشنبه 15 تیر ۹۹، افزود: براساس تحقیقات، زدن ماسک در حفظ 

سالمتی در مقابل ویروس کرونا بسیار کمک کننده است.
وی به دالیل لزوم استفاده همگانی از ماسک برای مقابله با ویروس 
کرونا اشاره کرد و گفت: این ویروس همچنان با ما خواهد بود و 
بنابراین تاکید  واکسن این ویروس هم هنوز در دسترس نیست 

می کنم در تجمعات و محله های پرتردد از ماسک استفاده شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: استفاده از ماسک 85 درصد از انتقال 

ویروس کرونا جلوگیری می کند.
رئیسی به اعمال جریمه در برخی کشورها در صورت رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی اشاره کرد و گفت: کسی که می خواهد 
از اداره و مراکزی خدمت بگیرد باید حتما ماسک داشته باشد و باید 
در اداره ها شرایط اجباری بوجود آید که کسی که ماسک ندارد از 

دریافت خدمت محروم شود.
وی افزود: مهم ترین نظارت خود مردم هستند. کسی که به کرونا 

مبتال است و مراعات نکند سالمتی دیگران را به خطر می اندازد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، به سطوح نظارتی که برای ارائه 
دهندگان و گیرندگان خدمت اعمال می شود، اشاره کرد و گفت: 
مردم با مشاهده رعایت نشدن دستورالعمل های بهداشتی، مراتب 

را از طریق شماره 1۹0 اعالم کنند.

دستور العمل برخورد با 
تقلب امتحانی دانشجویان 

ابالغ شد
برای  استادش  داند  آنقدر منصف هست که می  دانشجو   
ها  در کالس  و خودش هم  گذاشته  وقت  آنالین  کالس 
حضور داشته، اما به دالیلی معتقد است که نباید تمام پول 

را بپردازد و به نظر میرسد حرفش بیراه نیست.
با توجه به شرایطی که کرونا  این قرار است که  از  ماجرا 
ویروس به وجود آورده و کالس ها به صورت مجازی برگزار 
می شود، دریافت شهریه همچنان مثل قبل دریافت می شود 
ایجاد نشده است؛ که همین  تغییری در مقدار آن  و هیچ 
موضوع اعتراض بسیاری از دانشجویان را برانگیخته است.

خودشان  نیست،  واقعیت  و  حق  از  دور  دانشجوها  حرف 
است  زیر  موارد  که شامل  کرده اند  درست  بیانیه  هم یک 
و هدف آنها از بیان این موارد، درخواست کم شدن شهریه 
باید پرداخت بشود  است؛ خودشان قبول دارند که شهریه 
اما معتقدند "قد آشی که می خورند پول بدهند، نه بیشتر! " 
دانشجویان با ارائه این لیست نشان می دهند که از مخارج 

و هزینه های دانشگاه هم ناآگاه نیستند:
به طبع کاهش هزینه های  و  نبودن کالس ها  1(حضوری 

خدماتی دانشگاه مانند هزینه های آب و برق و ... .
2( کیفیت پایین کالس های مجازی و برابر نبودن سطح 

آموزشی با ترم های گذشته.
جهت  اینترنت  خرید  برای  دانشجویان  که  هزینه ای   )3

شرکت در کالس های مجازی پرداخته اند.
»الزم به ذکر است، در برخی منابع، خبری مبنی بر مجانی 
بودن ترافیک اینترنت جهت استفاده از سامانه های دانشگاه 
را  اپراتورها  از  بود که صرفًا بخش محدودی  منتشر شده 

شامل می شد«
داده شده  )وعده های  عملی  نشدن کالس های  برگزار   )4
در مورد برگزاری کالس های عملی در شهریور با توجه به 

آمارهای اخیر غیر ممکن به نظر می رسد.(
5( تعداد زیادی از دانشجویان خوابگاهی هستند و امکان 
جهت  مذکور  تاریخ  از  را  دانشگاه  از  استفاده  و  حضور 

بازگشایی دانشگاه نداشته اند.
تأمین  مسئول  دانشجویان  واقعًا  آیا  کرد؟  چه  باید  حاال 

کسری بودجه دانشگاهی هستند که تعطیل بوده؟
چند وقت پیش دقیقًا در تاریخ 3 تیر صحبت های غالمی، 
خبرگزاری  مثل  مختلف  خبرگزاری های  در  علوم  وزیر 

این طور منتشر  دانشگاه ها  پرداخت  درباره شرایط  تسنیم، 
شده بود:

شهریه  تکلیف  تعیین  خصوص  در  گیری  »تصمیم 
ترم  در  بودجه ای  و  مالی  مباحث  تمامی  و  دانشجویان 
جاری، بر عهده هیئت امنای دانشگاه خواهد بود. امیدواریم 
کنند  مطرح  را  شهریه  موضوع  امنا  هیئت  در  دانشگاه ها 
دانشجویان  به  شهریه  بود،  الزم  جایی  در  اگر  احیانًا  تا 
از  خدماتی  و  سرویس  که  دانشجویانی  طبعًا  بازگردد. 

دانشگاه دریافت نمی کنند اما شهریه پرداخت کرده باشند، 
شهریه آنها محاسبه خواهد شد و با تصمیم هیئت های امنا 
شهریه در حساب آنها برای ترم آینده ذخیره خواهد شد و 
دانشجویان در حال تحصیل پولی دریافت نمی کنند بلکه به 
عنوان طلب در آنها ذخیره می شود و در نیمسال بعدی مابه 
دانشجویانی که در شرف  اما  التفاوت دریافت خواهد شد. 

فارغ التحصیلی باشند این طلب را دریافت خواهند کرد.«
با استناد به سخنانی که وزیر علوم  امیر کبیر  دانشجویان 
تا  داده اند  تشکیل  تلگرام  در  نفره   650 گروهی  گفته، 
همگی حرف هایشان را بزنند و یک نفر به عنوان نماینده، 
متأسفانه  اما  باشند،  دانشجویان  کل  سخنگوی حرف های 
در  یا  و  مانده  پاسخ  بدون  یا  دانشجویان  تماس های  تمام 

صورت پاسخگویی به همکار بعدی پاس داده شده.
برای دیگر دوستانش در همان گروه  دانشجویان  از  یکی 
دانشگاه  از کارمندهای  با یکی  را که  تلگرامی مکالماتش 
بود نقل کرد که وقتی با او صحبت کرده این طور جواب 
در  کرونا  ویروس  شیوع  اول  از  کارمندها  »ما  که:  شنیده 
دانشگاه حضور داشتیم و شما هم می توانستید بیایید! شما 

دانشجوها همیشه شاکی هستید و طلبکار!«
ارتباط  با  مرتبط  مشکالت  سواالت  به  پاسخ  ادامه  در  و 
نداشتن با اساتید، پایین آمدن کیفیت در تدریس مجازی، 

نداشتن خوابگاه و هزینه اینترنت، تماس را قطع کردند!
راستش وقتی با دانشجویی که امام خمینی از او به عنوان 
نام   ... و  ملت  متفکر  قوه  ایران،  فرزند  روشنفکر،  جوان 
می برد در دانشگاهی که یکی از با سابقه ترین مؤسسات 
آموزش عالی کشور در زمینه فنی و مهندسی است، شایسته 

است که این طور برخورد شود؟

ماسک هایی که دارای دریچه ای به ابعاد یک سکه 
هستند نمی توانند همچون ماسک های بدون دریچه 

از گسترش کروناویروس جدید جلوگیری کنند 
در  است  ممکن  دریچه دار  ماسک های  از  استفاده 
از  اینگونه  اما  آید  نظر  به  مناسب تر  و  جذاب  ابتدا 
ساده  ماسک های  اندازه  به  نمی توانند  ماسک های 
شیوع  و  انتقال  از  پیشگیری  در  دریچه  بدون  و 
ماسک ها  از  برخی  باشند.  مفید  کروناویروس 
در  استفاده  برای  که  شده اند  طراحی  گونه ای  به 
کارگاه های ساختمان سازی مملوء از گرد و غبار و 
این ماسک ها  باال مناسب هستند.  با درجه حرارت 
پیش از آنکه هوای تنفسی وارد ریه شود گرد و غبار 
را فیلتر کرده و موجب می شود هوای بازدم راحت تر 
خارج شده و باعث شود که فرد احساس گرما نکند.  
شرکت 3Mدر آمریکا که ماسک های دریچه دار را 
به منظور استفاده در چنین محیط هایی تولید می کند 
در توضیح عملکرد این گونه ماسک ها در وبسایت 
خود آورده است: هوای دم از طریق قسمت پارچه ای 
ماسک فیلتر شده و هوای گرم و مرطوب بازدم از 
یا کنار ماسک  تعبیه شده در جلوی  طریق دریچه  
خارج می شود. سیستم این ماسک برای استفاده در 

مناسب  سازی  ساختمان  و  کارگاهی  محیط های 
به  کروناویروس  انتقال  از  مانع  نمی تواند  اما  است 
شخِص  بازدِم  چون  شود  آلوده  فرد  سمت  از  ویژه 
راحتی  به  می شود  خارج  دریچه  مسیر  از  که  بیمار 

می تواند اطرافیان فرد را آلوده کند.
هر گونه ماسک دارای دریچه که به منظور تسهیل 
فرایند بازدم طراحی شده اجازه می دهد تا ترشحات 
نتیجه  در  و  شده  خارج  ماسک  از  تنفسی  و  بزاقی 
گزارش  به  گیرند.  قرار  خطر  معرض  در  اطرافیان 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  پست،  واشنگتن 
بیماری ها در آمریکا استفاده از ماسک های پارچه ای 
ساده را به منظور پیشگیری از بیماری کووید-1۹ به 
افراد عادی توصیه می کند. وجود الیه های پنبه ای 
وارد  آلوده  تنفسی  ترشحات  تا  آن می شود  از  مانع 

هوای اطراف شود.

به  توجه  با  در حال حاضر  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
حذف ارز دولتی برای واردات کاغذ، فشار فراوانی بر صنعت 
در  کاغذ  تولید  و  شده  وارد  کشور  مطبوعات  و  نشر  چاپ، 

داخل کشور از اولویت های دولت است.
به  اشاره  با  اقتصاد  شورای  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
بر  داخلی  نیازهای  رفع  برای  کاغذ  تأمین  موضوع  اهمیت 
منظور  به  اقتصاد  پیشین شورای  اجرای مصوبه  در  تسریع 
منطقه  در  نیشکر  باگاس  از  کاغذ  تولید  کارخانه  احداث 
محروم شادگان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر با توجه 
بر  فراوانی  فشار  کاغذ،  واردات  برای  دولتی  ارز  حذف  به 

باید  که  وارد شده  مطبوعات کشور  و  نشر  و  صنعت چاپ 
با فراهم کردن شرایط تولید داخلی عالوه بر جلوگیری از 
واردات  برای  کشور،  از  ارز  دالر  ها  میلیون  ساالنه  خروج 
کاغذ مانع از هدر رفت مواد اولیه باگاس در خوزستان شد 
که ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکالت زیست 

محیطی در منطقه هستیم.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در کشور با توجه به 
محدودیت های فعلی اظهار داشت: باید از اقدامات و افزایش 
سرمایه گذاری های شرکت های دولتی و عمومی از منابع 

داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.

معمای شهریه حضوری برای کالس غیر حضوری!

برای مقابله با گسترش کروناویروس،
ماسک  ساده از ماسک  دریچه دار بهتر است

تولید کاغذ در داخل کشور از اولویت های 
دولت است
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