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تا حاال شده ...؟
تــا حــاال شــده از شــدت ناراحتــی خوابــت نــرد؟ 

ــه  ــد ک ــر کن ــت را درگی ــدر ذهن ــی آنق ــک موضوع ــا ی ی

ــه نتیجــه نرســی  ــی و آخــر هــم ب ــر کن ــاره اش فک ــا درب روزه

ــوی!؟ ــش  ش ــور بی خیال ــن ط وهمی

روان مــا همــه روزه بــه دالیــل مختلفــی تحــت فشــار و در معــرض 

آزردگــی اســت. بــی توجهــی بــه ایــن آزردگی هــا و چشــم پوشــی 

ــد  ــا را خراشــیده اســت می توان ــی کــه پیکــر روان م از زخم های

اثــرات مخــرب مانــدگاری بــر زندگــی مــا داشــته باشــد.

ــرای  ــاش ب ــی و ت ــد روان ــه حــال ب ــت دادن ب اهمی

حــل مســائل،  ســامت روان را بــه ارمغان 

مــی آورد.

سالمت روان
ــی،  ــق تعریــف ســازمان بهداشــت جهان مطاب

ســامت روانــی عبــارت اســت از: وضعیتــی از آســایش 

ــات  ــد امکان ــی توان ــردی م ــر ف ــت، ه ــه در آن حال ــی ک روان

خــود را تحقــق بخشــد، بــا فشــارهای معمولــی زندگــی کنــار بیاید، 

بــه صــورت بــارور کار کنــد و بــه انجــام امــور جامعــه ای کــه در آن 

زندگــی می کنــد یــاری برســاند. ســامت روانــی،   بــه عبــارت دیگــر، 

ــی نیســت، بلکــه  هــم تجربه هــای  ــود عــدم ســامت روان ــا نب تنه

ــا  ــه ی او ب ــر و رابط ــراد دیگ ــان او و اف ــط می ــم رواب ــرد و ه ف

بافــت اجتامعــی جامعــه ای را کــه او در آن جامعــه زندگــی 

روان،  ســامت  هــدف  بــردارد.  در  را  می کنــد 

ــن  ــت باط ــش و رضای ــه آرام ــیدن ب رس

اســت.

بهداشت روان
بهداشــت روان تنهــا بــه ترشیــح علــت 

ــی  ــردازد، بلکــه پیشــگیری ناراحت اختال هــا منــی پ

روانــی در معنــای گســرده تر هــدف جلوگیــری از وقــوع 

بیامری هــای شــدید روانــی را نیــز دنبــال می کنــد. در مکتــب 

متعالــی اســام آمــوزه هایــی مــی یابیــم کــه در رســیدن بــه ایــن 

ــر  ــاد و ذک ــه ی ــرای منون ــر باشــد. ب ــد بســیار موث هــدف می توان

ــرای او اســرس و  ــی کــه ب ــال و تکانش های خــدا فــرد را از امی

ــی  ــی دارد. آموزه های ــاز م ــد ب ــاد می کن ــی ایج ــار روان فش

چــون صــر ، رضــا و تــوکل کــه ســامت روانــی و 

ــد. ــن می کن ــن دار را تضمی ــرد دی ــش ف آرام

بیایید صادق باشیم!
گاهــی اوقــات بهبود ســامت روان و دســت و پنجه 

نــرم کــردن بــا مشــکات روانــی ماننــد افرسدگــی و اضطــراب 

ــد کمــک گرفــن از روانشــناس های حرفــه ای و حتــی مــرف  نیازمن

ــود را  ــامت روان خ ــی س ــا راهکارهای ــم ب ــا می توانی ــا م ــت. ام دارو اس

ــادات  ــر ع ــه ب ــد در غلب ــروز می توان ــم ام ــبختانه عل ــیم. خوش ــود ببخش بهب

شــخصیتی بــد و الگوهــای اشــتباه فکــر کــردن، بــه مــا کمــک کنــد تــا بهینه تــر 

عمــل کنیــم. اینجــا بــه برخــی از راه کارهایــی کــه بــه ســامت روان شــام کمــک 

ــد.  ــن کنی ــی از شکســت هــدف تعیی ــدون ناراحت ــم: 1(ب ــد اشــاره مــی کنی می کن

ــد. ۵( ــد. ۴( ورزش کنی ــن( کنی ــه )مدیتیش ــد. ۳(مراقب ــرون بروی ــه بی ۲( از خان

ــه لــذت. ۶( کمــی نگــران باشــید ولــی نشــان  ــال معنویــت باشــید ن ــه دنب ب

ندهیــد. ۷( از رســانه هــای اجتامعــی عاقانــه اســتفاده کنیــد. ۸(اجــازه 

ندهیــد مســائل کوچــک شــام را از پــا دربیاورنــد. ۹( صحبــت هــای 

ــاد  ــید. ۱۰( ایج ــته باش ــره داش ــه چه ــره ب ــتانه و چه دوس

عــادات جــذاب. ۱۱( زمــان فراغــت خــود را در 

اولویــت قــرار دهیــد.

زهرا امیرشکاری  

عضو فعال دانشکده
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ــا در  ــال کرون ــوع انتق  موض

ــم. ــرو داری م

تهویه ها دردسر 
طــی ایــن هشــدار فرنــوش نوبخــت راجــع به سیســتم 

تهویــه واگن هــای مــرو عنــوان کــرد: سیســتم تهویــه 

در قطارهــای مــرو نــه تنهــا در تهــران بلکــه در همــه 

ــوا را از  ــه ه ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــا ب ــای دنی ج

داخــل گرفتــه و پــس از فیلرکــردن مجــددا بــه واگــن 

بــاز می گردانــد و در حــال حــارض امــکان تغییــر 

ــدارد.  ــاه وجــود ن ــن سیســتم در مــدت زمــان کوت ای

لــذا بــرای کاهــش شــیوع ویــروس،  شــهروندان بایــد 

بحــث فاصلــه گــذاری را رعایــت کننــد.

سنگینی بار کرونا بر دوش مسافران
ــه شــده واردات در دو  ــب اینجــا اســت کــه گفت جال

ــن  ــر بســیار ســخت شــده و از لحــاظ تامی ــاه اخی م

قطعــات یدکــی بــا مشــکل مواجه انــد. بــه نظــر 

می رســد ایــن وظیفــه تنهــا بــه دوش مســافران اســت 

کــه فاصلــه گــذاری را رعایــت کننــد، آن هــم در 

حالتــی کــه عرضــه ماســک رایــگان و اقــام بهداشــتی 

نــه بــرای مســافران و نــه حتــی بــرای کارکنــان مــرو 

وجــود دارد. دریافتــی کــه از هشــدار ایشــان داشــتیم 

ایــن بــود کــه مســافران خودشــان بــه فکــر ســامتی 

خــود باشــند.

دستور به دیده منت
بــه جلــو پیــش میرویــم ، اوایــل تیــر مــاه آقــای حســن روحانــی در جلســه شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: افــراد بدون ماســک اجــازه اســتفاده از مــرو را نخواهند 

ــا  ــیده و تجمع ه ــای رسپوش ــک در مکان ه ــتفاده از ماس ــاه اس ــر م ــت و از ۱۵تی داش

اجبــاری خواهــد بــود.

به خاطر گرما ماسک هایتان را کنار نزنید!
در خــرداد مــاه شــاهد تاکیــدی بــر رضورت اســتفاده از ماســک از ســوی مدیــر عامــل 

هســتیم، او خاطرنشــان کــرد: مــا بــه طــور مســتمر در حــال بررســی این مســئله هســتیم 

کــه هواســازها بــه طــور مــداوم در حــال فعالیــت باشــند، در کنــار اینکــه کولرهــا هــم 

ــه  ــردم ب ــه م ــت دارد ک ــا اهمی ــرای م ــت ب ــن جه ــن مســئله از ای روشــن هســتند و ای

ــه ای  ــران مطالع ــتاندار ته ــل از اس ــه نق ــد. ب ــان را برندارن ــک خودش ــا ماس ــر گرم خاط

نشــان می دهــد کــه حمــل و نقــل عمومــی ســهم ۲۶ درصــدی در انتقــال کرونــا دارد و 

اگــر ۹۹ درصــد ماســک بزننــد و ۷۰ درصــد فاصلــه گــذاری اجتامعــی داشــته باشــند، 

ــا می شــوند. ــا مبت ــه کرون ــر در مــرو ب روزی ۲۰۰ نف

از مترو تهران چه خبر؟  
ــه گوشــامن  ــه ب ــاری ک ــن روزهــا بیشــرین اخب ای

می رســد مربــوط بــه کرونــا و حواشــی آن اســت، 

ــر  ــز پ ــی مــدارس، مســاجد، بازارهــا و مراک از تعطیل

ــی  ــکار شــدن عــده ای از اهال ــا بی ــه ت جمعیــت گرفت

ــاع  ــه اوض ــاه ب ــاره ای کوت ــان اش ــن می ــبه. در ای کس

مــروی تهــران در تــب و تــاب کرونــا خالــی از لطــف 

نیســت. از روزهــای ابتدایــی آغــاز می کنیــم، هــامن 

روزهــا کــه خــر شــیوع کرونــا در ایــران متــام توجهات 

را بــه ســوی خــود جلــب کــرده بــود.

درمانده  مسافران 
بــه اســتناد گزارش هــای ارائــه شــده در تاریــخ پنجــم 

ــون و ۱۱۳  ــک میلی ــداد مســافران ی اســفندماه۹۸ تع

هــزار نفــر بــود کــه ایــن تعــداد در بیســت و شــش 

اســفند بــه ۴۳۸ هــزار نفــر کاهــش یافــت و یــک مــاه 

بعــد در تاریــخ ۲۴ فروردیــن ۹۹ میــزان مســافران 

مــروی تهــران بــه ۳۳۸ هــزار نفــر رســید. 

در روزهــای پایانــی فروردیــن ۹۹ هشــداری از جانــب 

ــران  ــروی ته ــرداری م ــره ب ــت به ــل رشک ــر عام مدی

ــیوع  ــامل ش ــه احت ــر اینک ــی ب ــم مبن ــت کردی دریاف

ویــروس کرونــا در مــروی تهــران تائیــد شــده اســت 

ــه ــت ب ــه ورود وزارت بهداش ــاز ب و نی
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 کرونا گرفتند!؟!

28 تیــر۹۹ گفتــه شــد شــهروندانی کــه عائــم ابتــا بــه 

کرونــا را دارنــد بــه هیــچ عنــوان از مــرو و حمــل و نقــل 

عمومــی بــرای رفــت و آمــد اســتفاده نکننــد تــا ســامت 

ــا خــر  ــن ب ــد. همچنی ــه خطــر نیفت ــز ب ــراد نی ــایر اف س

شــدیم ۹۰ نفــر از همــکاران ایــن رشکــت مبتــا بــه کرونا 

شــدند و دو نفــر نیــز جــان خــود را از دســت دادنــد. 

تــا بــه اینجــا تعطیلــی مــرو در دســت شــهرداری نیســت 

و رشکــت بهــره بــرداری مــرو در صــورت ابــاغ دســتور 

ــان  ــت و همچن ــا اس ــی کرون ــتاد مل ــع س ــی تاب تعطیل

ــا  ــر قطاره ــا حداک ــهروندان ب ــه ش ــانی ب ــت رس خدم

انجــام می شــود.

ببینیم شهرداری چند مرده حالج است...
شــهرداری از شــنبه ۱۰ خــرداد کار خــود را بــا ســختگیری 

ــاز  ــرو آغ ــرای اســتفاده ی شــهروندان از ماســک در م ب

کــرد. در مرحلــه اول در تاریــخ ۱۷ خــرداد طــرح ترافیــک 

اجــرا شــد. همــراه بــا ایــن رضورت و پــس از اجــرای آن 

اســتفاده از ماســک در مــرو و اتوبــوس اجبــاری شــود.

اصال لغو طرح ترافیک تاثیری داشت؟
و امــا در مرحلــه دوم طــی خــری در ۲۶ مــرداد ۹۹ 

نقــل  و  رئیــس کمیســیون حمــل  علیخانــی  محمــد 

و ترافیــک شــورای شــهر تهــران بیــان کــرد تعــداد 

مســافران مــرو و حمــل و نقــل عمومــی کاهــش یافته و 

لغــو طــرح ترافیــک تاثیــری در کاهــش تعــداد مســافران 

ــک  ــان داشــت لغــو طــرح ترافی نداشــته اســت. او اذع

ســبب تــردد بیشــر خودروهــا در ســطح شــهر تهران 

شــده اســت. 

بنابرایــن طــرح ترافیــک از اول شــهریور اجــرا 

ــت  ــده مدیری ــا صحبــت فرمان ــن ب ــش از ای می شــود. پی

مقابلــه بــا کرونــا بــه ایــن مســئله پــی بردیــم کــه با شــیوع 

ــد:  ــی مانن ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــور ن ــا در کش کرون

ــامری  ــال بی ــزان خطــر انتق ــوس و مــرو بیشــرین می اتوب

را داشــته اند و ســتاد کرونــای تهــران هــم چنــان درصــدد 

لغــو طــرح ترافیــک اســت.

اختالف میان آقایان مسئول
ایــن طــور کــه پیــدا اســت اختافــی بیــن آقایــان مســئول وجــود 

دارد، شــهرداری تهــران بحران هــای طبیعــی هــم چــون آلودگــی 

ــه هــر  ــا ب ــتاد کرون ــرده، س ــه ک ــه را بهان ــی و زلزل ــوا،  بارندگ ه

طریــق فریــاد می زنــد مراقــب کرونــا باشــید و ضلــع ســوم 

داســتان یعنــی رشکــت بهــره بــرداری مــرو خــود را خدمت رســان 

شــهروندان می نامــد!

تالش هایی  بدون ثمر
ــول و  ــل قب ــه نتیجــه ای قاب ــوز ب تاش هــای مســئولین هن

ــه  ــدی ک ــوده، رون ــراه نب ــت هم ــورد مثب ــا بازخ ــراه ب هم

ــه  ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــم ب ــه االن مشــاهده کردی ــا ب ت

شــهرداری طــرح ترافیــک را اجــرا می کنــد، مــردم به ســمت 

مــرو هجــوم می آورنــد، در رشایطــی کــه منی توانیــم 

تضمیــن کنیــم پروتکل هــا و فاصلــه گــذاری اجتامعــی 

ــت  ــدازه رعای ــه ان ــا چ ــر ت ــت کثی ــن جمعی ــا ای آن هــم ب

شــده اســت! نتیجــه آنکــه تعــداد بیــامران افزایــش پیــدا 

ــا  ــه ب ــد و وزارت بهداشــت و ســتاد مدیریــت مقابل می کن

کرونــا همچنــان بــه گــوش ایــن ملــت می خواننــد: حمــل 

و نقــل عمومــی یکــی از نگرانی هــای جــدی ماســت، 

ــد! ــت کنی رعای
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به نام پروردگار حسین 

به نام آفریدگار آزادگی و رسافرازی 

به یاد بیرق های مشکی 

و پیراهن سوگ اربعین 

قسم به عشاق حسین 

و قسم به دل های شکسته جاماندگان 

آقا جان؛ 

امســال کــه دیگــر منی توانــم عمــود بــه عمــود، 

تقویــم عاشــقی را طــی کنــم 

و قــدم بــه قــدم پابرهنــه بــا نوایــت چشــم انتظــار 

گنبــد طایــی ت شــوم 

امسال که دیگر مهامِن

بساط مخلصانه عراقیانت نیستم 

و از چشیدِن غذای مترک موکب هایت محرومم 

و از اذن دخول خواندن ها بی نصیبم 

بیــن شــلوغی  در  دیگــر منی توانــم  کــه  امســال 

باشــم  تنهایــی  و  اوج خلــوت  در  حرمــت 

و مناز باالی رس را، با عشق و بر تربت ادا کنم 

ــته ام  ــت، دل شکس ــوان طای ــم ای ــم در چش و چش

را قســم بدهــم و حاجتــم را بــا ســکوت فریــاد زنــم 

ــته  ــای خس ــرای دل ه ــق ب ــق عش ــه طری ــال ک امس

شده اســت  بســته 

منی دانم کجا می توانم این حجم از غصه و  

افسوس و حرست را جای دهم

نفــس،آه  بــه جــای   پشــت ماســک های ســفید 

می کشــم و نــوای لبیــک یــا غریــب املظلــوم رس 

هــم  می د

چشــامِن  در  اشــکی  قطره هــای  بی صــدا،  و  آرام 

می چکــد؛  دمل  حوضچــه ی  در  حرستــم 

ــرج،  ــرج و م ــر ه ــای پ ــن دنی ــز از ای ــه لری ــی ک دل

تشــنه ی روضه هــای بیــن الحرمیــن اســت... 

دلی که دلتنگ دعای صبح اطراف موکب هاست 

ــه جــان  و چشــامنی کــه ریاضــت نخوابیدن هــا را ب

می خــرد 

ــده را  ــا و دل ایــن مســافر جــا مان حســین جــان، بی

بــرای خــود بخــر و نســیم لبیــک مــا را بــا خــود بــه 

رسزمیــن عاشــقان بــر 

و در ایــن ظلمــت مطلــق مســیحای دمل شــو و بپذیــر 

از دور ســامم را.. 

»ذکر نام تو کنم در همه جا چون گویند 

هر کجا نام تو آید حرم توست حسین« 

ــدم  ــم ق ــا پاهای ــو، ب ــه ت ــیدن ب ــرای رس ــار ب ــن ب ای

منی زنــم 

ــو  ــر ت ــامی ب ــا س ــم و ب ــت می کن ــه دل را حرم بلک

بــه دیــدارت می آیــم و مســیر فــراق ایــران تــا عــراق 

را بــا اشــک و آه طــی خواهــم کــرد 
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چشــامنی کــه فراتــر از هــر مــرزی بــرای دیدنــت 

تــر خواهنــد شــد 

و با غم زینب هم نفس خواهند شد 

آقا جان 

بــا چشــامنی گریــان و دلــی شکســته می خوامنــت 

و از تــو مــی خواهــم کــه 

رفــع کنــی هــر چــه زودتــر این بــا را، کــه ندیدنت 

ســخت ترین بــا و آزمایش اســت

جا مانده اربعین

نیکا شمس
دبیر فرهنگی دانشکده



نقــش ازدواج در زندگینقــش ازدواج در زندگی
ــی  ــت و از تنهای ــی اس ــا اجتامع ــودی ذات ــان موج انس

بیــم دارد بــه همیــن دلیــل ازدواج نقــش مهمــی در زندگــی 

ــد. ــا می کن ــی وی ایف ــردی و اجتامع ف

ــر ازدواج  ــر ام ــیاری ب ــد بس ــز تاکی ــف نی ــان مختل  در ادی

ــه  ــی ک ــه صورت ــام، ب ــن اس ــن مبی ــژه در دی ــه وی ــده ب ش

خداونــد در قــرآن کریــم آیــه ۳۶ ســوره یــس مــی فرمایــد: 

ــذی خلــق ازواج کلهــا مــام تنبــت االرض و مــام  ســبحان ال

ــد از  ــا را افری ــه زوج ه ــه هم ــت انک ــزه اس ال یعلمون.)من

ــه  ــان و از انچ ــود خودش ــد و از وج ــن می رویان ــه زمی آنچ

منی داننــد(

آیــا ازدواج در برنامه زندگی جوانان هســت؟آیــا ازدواج در برنامه زندگی جوانان هســت؟
امــا متاســفانه امــروزه ســبک زندگــی جوانــان نســبت 

ــه  ــر ب ــا دیگ ــرده و آن ه ــر ک ــته تغیی ــل های گذش ــه نس ب

حداقل هــا قانــع نیســتند، همچنیــن کارکــرد ازدواج بــه 

درســتی برایشــان تبییــن نشــده بــه همیــن دلیــل بســیاری 

از آنــان تحــت تاثیــر مشــکاتی از قبیــل: جهیزیــه ســنگین، 

نداشــن شــغل ثابــت، نرفــن بــه خدمــت رسبــازی، طوالنــی 

ــره ازدواج را در برنامــه زندگــی  ــل و غی شــدن زمــان تحصی

ــن  ــود ای ــد باوج ــه معتقدن ــرا ک ــد؛ زی ــرار منی دهن ــود ق خ

مشــکات بــرای رشوع زندگــی مشــرک بایــد ســختی ها 

ــه اســت  ــی را متحمــل شــوند و اینگون ومرارت هــای فراوان

ــد  ــت کنی ــورد ازدواج صحب ــوان در م ــک ج ــا ی ــر ب ــه اگ ک

موجــی از نگرانــی و بیــم وجــودش را فــرا می گیــرد. اخیــرا 

در کنــار کمبودهــای مختلــف جامعــه، ویــروس کرونــا نیــز 

ــت ازدواج  ــار می رف ــه انتظ ــی ک ــرد. ویروس ــدا ک ــیوع پی ش

ــار ازدواج  ــرار دهــد و باعــث کاهــش آم را تحت الشــعاع ق

شــود زیــرا بــه دلیــل حفظ ســامتی مــردم و رعایــت پروتکل 

هــای بهداشــتی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا تجمعــات بیــش از 

ــه  ــد ک ــن امــر موجــب گردی ــوع کــرد و همی ــر را ممن ۶ نف

ــود. ــل ش ــم ها تعطی ــیاری از مراس بس
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شــکل گیری روند غیــر منتظرهشــکل گیری روند غیــر منتظره
ــا باعــث کاهــش آمارهــای  ــه تنه  امــا وضــع موجــود ن

ثبــت ازدواج نشــد بلکــه رونــدی افزایشــی نســبت بــه ســال 

قبــل ایجــاد کــرد.

طبــق گفتــه علــی مظفــری رئیــس کانــون رسدفــران ازدواج 

و طــاق کشــور در چهــار مــاه نخســت امســال حــدود ۲۰۰ 

هــزار واقعــه ازدواج و ۳۷ هــزار واقعــه طــاق ثبــت شــده و 

ایــن در حالــی اســت کــه در چهــار مــاه نخســت ســال قبــل 

ــت  ــه طــاق ثب ــه ازدواج و ۳۵ هــزار واقع ۱۶۷ هــزار واقع

شــده بــود .

بســیاری از صاحــب نظــران معتقدنــد کــه شــیوع ایــن 

ویــروس اگرچــه چالش هایــی را در زندگــی فــرد ایجــاد کــرد 

امــا فرصت هایــی را باخــود بــه همــراه آورد، فرصــت هایــی 

ــن و  ــه دی ــی، بازگشــت مجــدد ب ــی وهمزبان ــد: همدل مانن

ــان . ازدواج آس

ازدواج قبل از کروناازدواج قبل از کرونا
ــه  ــا در جامع ــروس کرون ــل از شــیوع وی ــان قب ازدواج جوان

بــا دشــواری های اقتصــادی و اجتامعــی فراوانــی روبــرو 

بــود کــه باعــث بــروز اضطــراب و تنش هــای بســیاری 

ــی  ــرش زندگ ــط پذی ــون رشای ــا اکن ــت ام ــا می گش در آن ه

مشــرک متحــول شــده، بــه گونــه ای کــه بســیاری از جوانــان 

زندگــی خــود را بــا یــک عقــد ســاده و بــه دور از تجمــات 

ــه  ــد ناگفت ــد. هرچن ــه جــا رشوع می کنن ــا ب و هزینه هــای ن

منانــد کــه عــده ای دیگــر نیــز تحــت تاثیــر معذوریت هــای 

اخاقــی، اجتامعــی و فرهنگــی مراســم ازدواج خــود را بــه 

ــد. ــا محــول کرده ان ــان بعــد از ریشــه کــن شــدن کرون زم

 امــا اگــر بخواهیــم بــا دیــد منطقــی بــه ایــن موضــوع نــگاه 

کنیــم بــه دلیــل تــداوم ایــن رونــد و مشــخص نبــودن زمــان 

تولیــد واکســن، بایــد بــا رشایــط موجــود ســازگاری پیــدا کــرد 

و ســبک زندگــی خــود را تغییــر داد.

بخــت  کرونــا 
ــاز کرد ــان را ب جوان

فاطمه قدیمی
عضو فعال دانشکده
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مدارس
مجازی یا حضوری؟

حدود یک ماه از بازگشایی مدارس می گذرد و

 آموزش در مدارس به شیوه ترکیبی از آموزش مجازی

 و حضوری در جریان است. اما در این بین دانش   

آموزانی که به هر دلیل ترجیح داده اند به جای حضور 

در مدرسه، آموزش مجازی را برای تحصیل انتخاب کنند.

 اکنون در این مسیر با مسائل و مشکاتی مواجه شده اند، 

که می توان مهم ترین آن را دغدغه تامین هزینه های اینرنت یا

 نداشن ابزار برای آموزش مجازی عنوان کرد.

هزینه های سنگین اینرتنت
هزینه های اینرنت برای دانش آموزان نیز موضوع مهمی است که باید

 بــه آن توجــه داشــت، اگــر چــه اینرنــت برنامــه ی شــاد رایــگان شــده اســت، امــا هــم اکنــون برخــی کاس های 

درس بــه دلیــل برخــی از مشــکاتی کــه برخــی از معلــامن مدعــی آن هســتند کــه در بســر شــاد وجــود دارد، 

در فضــای ســایر پیــام رســان ها برگــزار می شــود کــه موجــب تحمیــل هزینه هــای اینرنــت بــرای خانواده هــا 

شده اســت. در حــال حــارض خانواده هایــی کــه از نبــود امکانــات و اینرنــت در منــزل و همچنیــن خانــواده 

هایــی کــه در مناطــق حاشــیه شــهر هــا بــا نبــود گوشــی هوشــمند مواجــه هســتند بــا مشــکات زیــادی در 

عرصــه آمــوزش مجــازی روبــرو شــده انــد و طعــم مشــکات را بیشــر از بقیــه می چشــند.

انتخاب با خودتان
ســال تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حــدود دو هفتــه زودتــر از روال هــر ســال از شــنبه ۱۵ شــهریور آغــاز شــد؛ قــرار 

شــد در متــام مناطــق چــه ســفید، چــه زرد و چــه قرمــز، مــدارس دایــر باشــد البتــه بــا رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی و همچنیــن مقــرر شــد کــه ایــن حضــور اجبــاری هــم نباشــد و بنــا بــر نظــر والدیــن، دانش آمــوزان 

از آمــوزش حضــوری، تلویزیونــی، مجــازی یــا ترکیبــی اســتفاده کننــد.

براســاس مصوبــه ســتاد کرونــا بــرای بازگشــایی مــدارس از ۱۵ شــهریور ، از قبــل اعــام شــده بــود کــه ســال 

ــه  ــود ک ــام شــده ب ــت هــم اع ــن وضعی ــر اســاس همی ــد از ۱۵ شــهریور رشوع می شــود و ب ــی جدی تحصیل

ــده بود. ــته ش ــا نوش ــن برنامه ه ــده و همچنی ــام ش ــات انج ــک رسی اقدام ــد و ی ــدا کنن ــی پی ــدارس آمادگ م

پیش بینی هــا چه بود؟
پیش بینی اولیه این بود که در مناطق با 

وضعیت قرمز اصطاحا مدارس به صورت غیر 

حضوری باشد؛ یعنی اصاً بازگشایی نشوند و در 

مناطق زرد و سفید، مدیریت دشده بازگشایی شوند

 اما بعدا تصمیم جدیدی گرفته شد ، این بود که مدارس

 می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی در متام مناطق

دایر گردد!

 و براساس همین هم بود که اعام کردند مدارس باز باشد.البته

 هامن طور که ذکر شد بازگشایی باید بر اساس پروتکل های 

بهداشتی باشد و اگر تعداد دانش آموزان بیشر از آمار و ارقام  شد،

 از شیوه نوبت دهی و تقسیم دانش آموزان استفاده کنند.

آمــوزش در مناطق قرمز
ــل اعــام  ــرای بازگشــایی از قب ــده، آمادگــی مــدارس ب ــی کنن ــه مــواد بهداشــتی و مــواد ضدعفون  بحــث تهی

شــده بود ، امــا چــون گفتــه شــده بود کــه مــدارس در مناطــق قرمــز بــه هیــچ عنــوان بــاز منی شــود، قــرار شــد 

آمــوزش در ایــن مناطــق بــه صــورت مجــازی باشــد امــا بــا اســتدالل هایــی کــه مطــرح شــد ماننــد اینکــه در 

همــه مناطــق بایــد پروتکل هــا را رعایــت کــرد، هنــوز در ابتــدا ارتباطــات دانش آمــوزان شــکل نگرفتــه اســت، 

کتــاب تحویــل نگرفته انــد و معلــوم نیســت کــه وضعیــت کرونــا چگونــه خواهــد بــود، مقــرر شــد کــه مــدارس 

بــاز باشــد و بچه هایــی کــه مراجعــه می کننــد، معلم شــان را ببیننــد و بعــد اعــام کننــد کــه می خواهنــد بــه 

صــورت حضوریــدر مدرســه باشــند یــا بــه صــورت غیــر حضــوری از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد. در ایــن 

فرصــت مــدارس یــک رسی اقدامــات را انجــام داده بودنــد و قــرار شــد کــه از ۱۵ شــهریور متــام مــدارس بــاز 

باشــد. آمــوزش و پــرورش بــه خانواده هــا توصیــه می کنــد کــه ، تحــت تاثیــر برخــی فضاســازی های منفــی و 

اســرس زا قــرار نگیرنــد و بداننــد آمــوزش و پــرورش بــه شــدت نســبت بــه ســامت بچه هــا حســاس اســت و 

متــام عوامــل آمــوزش و پــرورش از مدیــر مدرســه، معلمیــن و همــکاران در حــوزه نیروهــای خدماتی و ســتادی، 

حساسیت شــان باالســت و بــه فرزنــدان آن هــا ماننــد فرزنــدان خودشــان نــگاه می کننــد. امــا بــاز هــم اختیــار 

را بــه دســت خانواده هــا می دهنــد تــا بــر اســاس برداشــت خودشــان، شــناختی کــه از فرزندان شــان دارنــد و 

امکاناتــی کــه در اختیارشــان اســت، یکــی از روش هــای آموزشــی پیشــنهاد شــده را انتخــاب کننــد.

فاطمه مشهدی
عضو فعال دانشکده
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کالم امام
ــه  ــگاه کالن ب ــد ن ــگاه بای ــط دانش ــجو و محی دانش
هدفهــای انقــالب داشــته باشــد؛ دنبــال آنهــا بــرود. 
ــط دانشــگاه  ــد از محی ــب باشــید دشــمن نتوان مراق
ــن  ــد. ای ــتفاده کن ــتاد اس ــجو و اس ــر دانش و از عنص
ــم.  ــد میکن ــن روی آن تأکی ــه م ــت ک ــزی اس آن چی
ــاد،  ــاق میافت ــی اتف ــه ی کوچک ــک حادث ــد ی میبینی
ــدادی  ــک تع ــان، ی ــگاه خودت ــن دانش ــاال در همی ح
مثــاًل شــاید در یــک قضیــه ای گله مندنــد، معترضنــد؛ 
ببینیــد بالفاصلــه در دنیــا روی آن تفســیر میگذارنــد، 
تحلیــل میگذارنــد، نــه بــا جهتــی کــه آن دانشــجو به 
خاطــر آن جهــت ایــن حرکــت را انجــام داده، ایــن 
ــل  ــه ی مقاب ــت در نقط ــه درس ــرده، بلک ــدام را ک اق
ــالم را  ــام را، اس ــت را، نظ ــی حاکمی ــت. یعن آن جه
زیــر ســؤال میبرنــد بــا ایــن وســائل. بایــد هشــیار 
بــود؛ در محیــط دانشــگاه ایــن هشــیاری از همیشــه 

الزمتــر اســت.
  87/02/14  
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