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 کاهش خطای پزشکی 
با نرم افزار ايراني

محققان دانش�گاه صنعتی امیرکبیر نرم اف�زاری برای 
مدل سازی اس�تخوان بازو عرضه کردند که با استفاده 
از آن پزشکان می توانند با تحلیل درست تر از وضعیت 
بیم�ار، اق�دام به جراح�ی و تثیب�ت اس�تخوان کنند.
سیدمحمدرضا عباس��ی کومله، مجری پروژه »مدل سازی 
تثبیت شکستگی پروگزیمال بازو توس��ط پیچ و پلیت در 
عمل های جراحی«، با بیان اینکه در این مطالعات از روش 
مدل سازی نرم افزاری با استفاده از داده های پزشکی بهره 
بردیم، گفت: در ابتدای کار روی پیچ و پلیت چند حالت را 
بررسی و تکنیک های جراحی را روی آن پیاده سازی کردیم 
که بدانیم از لحاظ مکانیکی تثبیت  شکس��تگی استخوان 
بازو توسط پیچ و پلیت با چه ش��رایط و ویژگی هایی دارای 

استحکام بیشتری است.
وی با بیان اینکه مدل س��ازی کمک می کند که جراحی با 
اطمینان و دقت باالتری انجام ش��ود، خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر جراحی های استخوان بدون مدل سازی انجام 
می شود و تماماً بر اساس تجربه و احتماالت پزشک صورت 

می گیرد.
عباس��ی با بیان اینکه شکستگی در اس��تخوان به صورت 
استاندارد نیست و می تواند شکل و زوایای مختلفی داشته 
باش��د، یادآور شد: با مدل سازی ش��رایط جراحی مختلف،  
پایگاه داده ای به دس��ت می آید که پزش��ک بر اس��اس آن 
می تواند نس��بت به تثبیت استخوان شکس��ته شده اقدام 

کند.
این محقق با تأکید ب��ر اینکه در این طرح، مدل س��ازی ها 
اختصاصاً برای شکستگی های بازو طراحی شده است، ادامه 
داد: تعداد پیچ های استفاده ش��ده برای تثبیت استخوان، 
مکان پلیت، نوع پلیت و ش��رایط اس��تخوان بیمار ازجمله 
مواردی اس��ت که با این مدل س��ازی مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.
وی اساس شبیه سازی در این نرم افزار را استفاده از تصاویر 
سی تی اسکن فرد سالم دانست و گفت: سپس با استفاده از 
نرم افزار، مدل سه بعدی به دست می آید و با اعمال شرایط 
مشابه در بدن فرد آس��یب دیده وضعیت تثبیت  شکستگی 

وی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
این پروژه با راهنمایی دکتر س��یدعطاءاهلل هاش��می عضو 

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام گرفته است.
........................................................................................................

 مقابله پارک فناوری تربیت مدرس 
با کرونا

ش�رکت های مس�تقر در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تربیت مدرس با ش�یوع کرون�ا، فعالیت های�ی از قبیل 
تولی�د کی�ت س�ریع س�رولوژیک ب�رای تش�خیص 
بیش�تر آنتی بادی کرون�ا، ط�رح تولید واکس�ن کرونا 
و طرح ه�ای دیگ�ر را در دس�تور کار خود داش�ته اند.
با شیوع کرونا، شرکت های دانش بنیان زیادی برای مقابله 
با آن ق��دم در میدان گذاش��ته اند. ش��رکت های حاضر در 
پارک علم و فن��اوری تربیت مدرس نیز تع��دادی از همین 
شرکت ها هستند. تولید واکس��ن پپتیدی نوترکیب و کیت 
ستونی استخراج RNA ویروسی، طرح تولید کیت سریع 
سرولوژیک برای تش��خیص بیش��تر آنتی بادی های کرونا، 
طرح تولید واکس��ن کرون��ا، تولید ش��یلد محافظ صورت، 
طراحی و س��اخت ماسک دستگاه اکس��یژن و تولید کیسه 
ساکشن یک بار مصرف به همراه پودر جامدکننده از جمله 
تولیدات ش��رکت های حاضر در پارک علم و فناوری تربیت 

مدرس هستند.
عالوه بر موارد ذکر شده، برخی شرکت های حاضر در پارک 
علم و فن��اوری تربیت م��درس اقدام به تولی��د محصوالت 
ضدعفونی کننده ای چون دستگاه ضدعفونی کننده دست، 
قرص جوشان ضدعفونی کننده ظروف به ویژه ظروف اطفال 

و نوزادان و ضدعفونی کننده های دست و سطوح کرده اند.
تولید ماسک نانو و معمولی، طراحی و ساخت روبات خودکار 
ضدعفونی ویروس��ی، میکروب��ی، باکتریای��ی و قارچی در 
بیمارس��تان ها و مراکز عمومی، طراحی و ساخت دستگاه 
ونتیالتور و طراحی و ساخت دستگاه ونتیالتور اورژانسی هم 
از دیگر فعالیت های این شرکت های دانش بنیان بوده است.

یکی دیگر از اقدامات انجام ش��ده در راستای مقابله با کرونا 
در پارک عل��م و فناوری تربیت مدرس، طراحی و س��اخت 
ونتیالتور اورژانس در آزمایش��گاه مکاترونیک این دانشگاه 

توسط دکتر مجید ساده دل بوده است.
آموزش پرس��نل و واحدهای فناور بر اس��اس پروتکل های 
مراجع ذی صالح به ویژه ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین 
بازتاب اخبار، گزارش ها و وبینارها در سطح ملی و بین المللی 
در سایت و کانال پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 
نیز از فعالیت های این پارک در جه��ت مقابله با کووید۱۹ 

محسوب می شود.

جهش علمي

کرون�ا ه�م مان�ع دی�دار رمضانی امس�ال 
دانش�جویان با رهبر انقالب نش�د و با توجه 
ب�ه ای�ن وضعی�ت مراس�م دی�دار از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شد. شفافیت و مبارزه 
با فس�اد به اضافه چالش عملکرد کارگزاران 
از انتقادهای جدی بس�یج دانش�جویی بود 
تا جایی که نماینده دانش�جویان بس�یجی 
ب�ا صراح�ت از فراه�م ب�ودن ام�کان فرار 
از مس�ئولیت مدی�ران کش�ور گالی�ه کرد.

در دیدار هفته گذش��ته رمضانیه رهبر انقالب 
با دانش��جویان هفت نفر از مسئوالن تشکل ها 
و مجموعه های دانشجویی موفق به ایراد سخن 
ش��دند و نکات مدنظر خود را درب��اره وضعیت 
کش��ور و آینده کش��ور با رهبر انقالب در میان 

گذاشتند.
  نظاره گر بمباران باور های مردم

در ابتدای این مراسم نماینده نشریات دانشجویی 
و نماینده دفتر تحکیم وحدت، صدا و س��یما را 

پاشنه آشیل جمهوری اسالمی قلمداد کردند.
نماینده نشریات دانشجویی گفت: »امروز ما با 
نوع جدیدی از رسانه داری مواجه هستیم و آن 
رسانه داری ارگانی یا سازمانی است که بر اساس 
منفعت های سیاسی اداره می شود. باید گفت ما 

دچار رسانه داری انحصاری شده ایم.«

نماین��ده دفت��ر تحکیم وح��دت ه��م افزود: 
»متأس��فانه مس��ئوالن صدا و س��یما همچون 
مس��ئوالن ش��ورای عالی فضای مج��ازی در 
جنگ ش��ناختی علیه جمهوری اسالمی، تنها 
نظاره گر بمباران باور های مردم اند و ککش��ان 
هم نمی گزد که س��رمایه اجتماعی نظام دارد 

بر باد می رود.«
  شوخی نمادین حاکمیت با مردم

راه بس��ته مطالبات مردمی ه��م از انتقادهای 
دبیر جنبش عدالتخواه دانش��جویی بود. دبیر 
دفتر تحکی��م وحدت هم با اش��اره به اصل ۲۷ 
قانون اساس��ی در این زمینه انتق��ادات خود را 

مطرح کرد.
دبیر جنب��ش عدالتخ��واه دانش��جویی با بیان 
اینکه مانع به ثمر رس��یدن راه حل های موجود، 
کم توجه��ی ب��ه خواس��ت و مش��ارکت مردم 
اس��ت، افزود: »در ن��گاه انق��الب و رهبرانش، 
مردم هم��ه کاره انقالبند اما سیاس��ت زده ها و 
سیاست بازان، به این حرف ها اهمیت نمی دهند. 
هم جناح مدعی دموکراس��ی با نادیده گرفتن 
رأی مردم در فتنه ۸۸ نش��ان داد ارزشی برای 
مردم قائل نیست و هم جناح مدعی اصولگرایی 
که کاهش مش��ارکت را عام��ل رأی آوری خود 
می داند، نش��ان داده که اعتقادی به خواست و 

مشارکت فعال مردم ندارد.«
دبیر دفتر تحکیم وحدت هم در همین راس��تا 
اصل ۲۷ قان��ون اساس��ی را ش��وخی نمادین 
حاکمیت با مردم دانست و انتقادهایش را مطرح 

کرد.
  شاخه دانشجویی جنبش های کارگری

ش��فافیت و مبارزه با فس��اد از انتقادهای مهم 
نماینده دانشجویان بسیجی بود. نماینده بسیج 
دانشجویی با بیان اینکه از مهم ترین کارکرد های 
این حضور، استفاده از مردم در جایگاه نظارتی 
اس��ت، گفت: »در ص��ورت تحقق ش��فافیت و 
فراهم آوردن بستر نظارت مردمی در موضوعات 
مختلف، این امکان به وجود می آید که مردم بر 
مسئوالن نظارت کنند. این امکان پیش می آید 
که فساد ها کم شود و تبعیض ها از بین رود. عالوه 
بر نظارت و مبارزه با فساد، حضور مردم می تواند 
موجب موفقیت در مب��ارزه اقتصادی، تقویت و 
شکل دهی هسته های مقاومت و حل بسیاری از 

مسائل نظام اسالمی شود.«
در همین زمینه دبیر اتحادیه جامعه اس��المی 
دانش��جویان هم اش��اره ای ب��ه فرمایش رهبر 
انقالب در دیدار سال گذشته داشت که رهبری 
توصیه کرده بودند به حضور در عرصه مبارزه با 

خصوصی سازی نادرست.

دبیر اتحادیه جامعه اس��المی دانشجویان هم 
گالیه کرد که در این بین تعدادی از دانشجویان 
با برداش��ت خاصی از حرف های ش��ما آن قدر 
در عدالتخواه��ی تند رفته اند ک��ه بدون توجه 
به مس��ائل دانش��جویان و دانش��گاه به شاخه 
دانش��جویی جنبش ه��ای کارگ��ری تبدی��ل 

شده اند.
این فعال دانش��جویی تأکید ک��رد »در نتیجه 
دولتمردان ه��م ترجیح می دهند ب��ا تعدادی 
دانش��جو طرف باش��د تا کارگراِن مظلومی که 
چندین ماه اس��ت حقوق��ی دریاف��ت نکرده و 

شرمنده  زن و بچه شان هستند.«
  مسئوالن، بحران و بن بست می آفرینند

چالش عملکرد کارگ��زاران از دیگر انتقادهای 
جدی بس��یج دانش��جویی بود. نماینده بسیج 
دانش��جویی حتی مثال هم زد که مشت نمونه 
خروار آن، شیوه تصویب بودجه سال جاری است 
که ایرادات جدی و غیرقابل نادیده گرفتنی دارد. 
نمونه دیگر آن، افزایش ناگهانی قیمت بنزین، 
که فارغ از درستی یا نادرستی اصل تصمیم گران 
ش��دن قیمت، با فضایی مواجه بودیم که کسی 
می گفت من صبح جمعه مطلع شدم و دیگری 

می گفت من مشروط امضا کرده ام!
نماینده دانش��جویان بس��یجی با بیان اینکه 
به نظر می رس��د تا زمانی که مس��ئولیت ها و 
تصمیم گیرن��دگان ش��فاف نباش��ند، امکان 
فرار از مسئولیت فراهم اس��ت، افزود: »ما با 
مشکل مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی در 
میان مس��ئوالن مواجهیم. این ک��ه از آمدن 
به دانش��گاه و پاس��خگویی به دانش��جویان 
فراری ان��د، و صراحتاً این را اع��الم می کنند 
به کنار. عدم مس��ئولیت پذیری موجب شده 
 اس��ت که در نظام حکمرانی کشور، سیستم 
کارشناس��ی و قانونی کار خ��ودش را انجام 
نمی دهد ی��ا نمی گذارن��د که انج��ام بدهد. 
در فرآیندی مش��خص، مس��ئوالن، بحران و 
بن بست می آفرینند و در چنین شرایطی تازه 
یاد والیت فقیه می افتند و با استفسار و گرفتن 
حکم، یا روکردن کد پش��ت پرده، رهبری را 
س��پر می کنند تا بدنه کارشناس��ی، جوانان 

انقالبی و مردم را دور بزنند.«
انتخابات و مش��ارکت مردم ه��م از گالیه های 
دبیر اتحادیه انمجن های اس��المی دانشجویان 
مستقل بود. این فعال دانشجویی ابراز امیدواری 
کرد مجلس آینده  بتواند در کاهِش تنش های 
سیاس��ی اجتماعی مؤثر باش��د و مجلس را به 

جایگاه حقیقی خود بازگرداند.

دانشگاه مشخص، خوابگاه معلق
قرار است پس از ماه رمضان دانشگاه ها باز شوند اما خوابگاه ها بالتکلیفند

س�تاد ملی مبارزه ب�ا کرونا ط�ی تصمیمی  
اعالم ک�رده دانش�گاه ها و مراک�ز آموزش 
عال�ی از 1۷ خرداد  بازگش�ایی می ش�وند و 
مانن�د م�دارس حض�ور دانش�جویان ب�ه 
صورت اختیاری اس�ت؛ ماجرای بازگشایی 
خوابگاه ها ام�ا همچنان مبهم مانده اس�ت.

خوابگاه های اکثر دانش��گاه های بزرگ در حال 
آماده س��ازی برای بازگشایی هس��تند اما باید 
پروت��کل بهداش��تی خوابگاه ها ب��رای حضور 
دانشجویان از سوی ستاد ابالغ شود که بر اساس 
آن خوابگاه ها فعال ش��وند؛ اتفاقی که هنوز رخ 

نداده است.
  هنوز بخشنامه ای ابالغ نشده

شرایط و آماده س��ازی خوابگاه های دانشجویی 
برای بازگش��ایی از سوی س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا مشخص و اعالم می شود. این ستاد برای 
بازگشایی خوابگاه ها پروتکل بهداشتی مشخص 
می کند که بر اساس این پروتکل باید خوابگاه ها 

آماده سازی شوند.
بنابراین صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه ها 
تصمیم گیرنده در این خصوص نیس��تند و در 
ص��ورت ابالغیه ای از س��وی س��تاد کرونا باید 
خوابگاه ها بر اساس دستورات این ستاد توسط 
دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی آماده سازی 
شود. هنوز بخشنامه ای از س��وی این ستاد به 

دانشگاه ها یا صندوق رفاه ابالغ نشده است.
  شریف شرایط اسکان ندارد

فاطمی زاده، معاون دانشجویی دانشگاه شریف در 
این خصوص گفت: »تاکنون ابالغیه ای از سوی 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر بازگش��ایی 
خوابگاه ها ابالغ نشده است. خوابگاه های دانشگاه 
ش��ریف تا حدودی آماده بازگش��ایی است اما 
باید پروتکل بهداش��تی خوابگاه ها برای حضور 
دانشجویان از سوی ستاد ابالغ شود که بر اساس 
آن خوابگاه ها آماده ش��وند. هیچ دانشجویی در 
هیچ مقطع تحصیلی در خوابگاه های دانش��گاه 

ساکن نیست و شرایط اسکان را نداریم.«
  اولوی�ت ب�ا دانش�جویان تحصیالت 

تکمیلی
عبدالحمید خشنود، معاون دانشجویی دانشگاه 

خواجه نصیرالدین طوسی هم در این باره گفت: 
»بخشنامه ای هنوز از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا به دانشگاه ابالغ نشده و فقط بازگشایی 
را به صورت کلی اعالم کردند و تا جایی که ما 
اطالع داریم مانند مدارس حضور دانشجویان 
در دانش��گاه ها اجباری نیس��ت و بحث امکان 

بازگشایی مطرح است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اقدامات��ی برای باز ش��دن 
خوابگاه ه��ای ای��ن دانش��گاه اف��زود: »م��ا 
پیگیری های زیرساختی و ضدعفونی و اجاره 
تجهیزات بهداش��تی برای حضور دانشجویان 
در خوابگاه ها داریم اما نکته مهمی که س��تاد 
ملی مبارزه ب��ا کرونا هم اعالم ک��رده اولویت 
با دانش��جویان تحصیالت تکمیلی بخصوص 
دانش��جویان دکتراس��ت و اگر بازگشایی هم 
داشته باشیم اولویت در دانشگاه خواجه نصیر 
دانشجویان دکترا هس��تند که بر اساس آمار 
تعداد کمی هستند، خوابگاه های کمتری را هم 
درگیر می کنند و با تراکم کمتری هم اسکان 

داده خواهند شد.«
   در حال آمارگیری هستیم

خش��نود با بیان اینک��ه در خص��وص حضور 
دانشجویان ارش��د و کارشناسی در خوابگاه ها 
برنامه و پیش بینی نداریم، تصریح کرد: »تعداد 
دانشجویان در خوابگاه های دانشجویان دکترا 

بسیار کم اس��ت اما با این وضعیت نیز در حال 
آمارگیری هستیم که بتوانیم اسکان دانشجویان 
را به گونه ای انج��ام دهیم که فاصله اجتماعی 
رعایت شود. هنوز تصمیم قطعی در خصوص 
بازگش��ایی خوابگاه ها گرفته نشده است. هیچ 
دانشجویی در خوابگاه های خواجه نصیر حضور 
ن��دارد و امکان اس��کان را نی��ز در حال حاضر 
نداریم، فقط یکی از خوابگاه های دانشجویان 
بین الملل ک��ه ۱۵ دانش��جوی خارجی در آن 

اسکان داده شده اند فعال است.«
   فقط دانشجویان دکتری

سعید حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران 
هم با اشاره به تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر 
بازگشایی دانشگاه ها گفت: »بر اساس اعالمی 
که ستاد ملی کرونا داشته بازگشایی دانشگاه ها 
از ۱۷ خرداد برای رش��ته های آزمایش��گاهی 
اس��ت نه تمامی رشته های دانش��گاهی. آنچه 
به ما ابالغ شده اس��ت دانشجویان دکتری که 
نیاز به اس��تفاده از کارگاه و آزمایش��گاه دارند 
می توانند به دانشگاه بیایند و اسکان خوابگاهی 

داشته باشند.«
معاون دانش��جویی دانش��گاه ته��ران یادآور 
شد: »دانش��گاه تهران بر همین اسکان امکان 
اس��کان خوابگاه را به این دانش��جویان داده و 
می توانند با دارا بودن ش��رایط برای اس��کان 

مراجعه کنند، هر تقاضایی که ارسال می شود 
باید اس��تاد راهنما تأیید کند که این دانشجو 
نیاز به اس��تفاده از کارگاه دارد و پس از تأیید 
معاونت آموزش اس��کان خواب��گاه می دهیم و 
تاکنون ش��ش نفر مراجعه کرده و اسکان داده 
ش��ده اند. دانش��جویانی که غیر از این شرایط 
مراجعه کنند به هیچ عنوان اسکان خوابگاهی 

داده نخواهد شد.«
  تا ظرفیت ۵0 درصد

معاون فرهنگی و دانش��جویی وزارت بهداشت نیز 
در خصوص بازگش��ایی خوابگاه های دانشجویی و 
دانشگاه های علوم پزش��کی، ابراز داشت: »تالش 
بسیاری کردیم که ستاد مقابله با کرونا بپذیرد که 
خوابگاه های دانشجویی بعد از مدارس بازگشایی 
ش��وند زیرا دانشجویان از ش��هر های مختلف وارد 
فضای کوچک خوابگاهی می ش��وند و بسیاری در 
انتهای هفته یا پایان هر ماه به شهر خود برمی گردند 

بنابراین ماندگاری در خوابگاه بیشتر است.«
وی اضافه کرد: »در خوابگاه مکانی باید در نظر 
گرفته ش��ود که اگر پس از بازگشایی دانشگاه 
فردی مبتال مشاهده شد سریع قرنطینه شده و 

از دیگر دانشجویان جدا شود.«
معاون وزیر بهداشت با اعالم این که مقرر است 
فقط ۵۰ درصد دانشجویان در دانشگاه ها حضور 
یابند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که نظر 
به بازگشایی دانشگاه هاست، ما نیز با احتیاط 
بازگشایی دانشگاه ها و خوابگاه را تا ظرفیت ۵۰ 
درصد دنبال می کنیم. رعایت فاصله اجتماعی 
در اتاق های خوابگاهی، ارائه بس��ته حمایتی و 
حفظ شرایط بهداشتی و ایمنی در این خصوص 

برای ما بسیار مهم است.«
الری با تأکید ب��ر این که باید ب��رای اجرای 
دس��تورالعمل های س��تاد مقابله با کرونا و 
آن چ��ه ب��ه نتیج��ه می رس��یم در فض��ای 
خوابگاه��ی و دانش��گاهی نظ��ارت و پایش 
دقیقی وجود داش��ته باش��د، از نمایندگان 
شورای صنفی دانشجویان درخواست کرده 
که هم��ه واحد های ش��ورا های صنفی برای 
اجرای پروتکل های بهداشتی اعالم شده به 

مسئوالن دانشگاه کمک کنند.

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

نگاهی به مهم ترین انتقادات دانشجویان در دیدار رمضانی با رهبر انقالب 

امکان فرار از مسئولیت فراهم است! حاشیه های دانشجويان شهريه پرداز
هشتادمین ش��ماره هفته نامه 
»دانشجویان« منتشر شد. این 
شماره به مسائل روز دانشگاه از 
جمله تعطیلی آموزش عالی با 
توجه به ش��یوع ویروس کرونا 

اختصاص دارد.
عن��وان  درس«  »نفح��ات 
اصلی شماره جدید هفته نامه 
»دانش��جویان« اس��ت که به 
موضوعاتی از جمله مشکالت 
این روز های دانشگاه ها به خصوص آموزش مجازی و حاشیه های 
دانشجویان شهریه پرداز پرداخته است. گفت وگو با اساتید اقتصاد 
دانشگاه یکی دیگر از پرونده های این هفته نامه است که نگاهی 

فنی به مسئله اقتصاد کرونایی داشته است.
همچنین مقایس��ه آموزش مجازی در ایران و پنج کشور جهان 

یکی دیگر از گزارش های قابل توجه این نشریه است.
گفت وگو با دبیران س��ه اتحادیه دانش��جویی و اولویت های این 

تشکل ها در سال جدید از دیگر مطالب دانشجویان است.
شماره جدید هفته نامه دانشجویان به مدیر مسئولی محمدودود 
حیدری و س��ردبیری محمدرضا حیاتی به ص��ورت مجازی در 

دسترس قرار گرفته است.
      

کرونا و نسبت آن با اقتصاد
به همت دانش��جویان دانشگاه 
خوارزمی سومین شماره نشریه 
دانشجویی »کهن دیار« منتشر 
شد. در این شماره از این نشریه 
دانشجویی به مسائلی از جمله 
کرونا، اقتصاد و فضای مجازی 
پرداخته ش��ده اس��ت. ضمن 
اینکه دانشگاه خوارزمی را هم 
به عنوان قدیمی ترین دانشگاه 

کشور معرفی کرده است.
      

در مسیر جامعه ناکام!
انجمن اسالمی تحکیم وحدت 
دومی��ن ش��ماره از نش��ریه 
تخصصی حوزه زنان و خانواده 
»ندا« را منتش��ر کرد. گفتنی 
است این نشریه ااز سال گذشته 
ویژه نامه های خود را به صورت 
تخصصی در موضوعاتی از این 
حوزه منتشر کرده است. »در 
مس��یِر جامعه ناکام« دومین 
ویژه نام��ه از نداس��ت ک��ه به 
وضعیت مس��ئله تش��کیل خانواده در ایران می پردازد. در این 
شماره به موضوعاتی چون تجرد قطعی، ازدواج سفید، وضعیت 

مهارت افزایی برای ازدواج در ایران پرداخته شده است.

محصل را مجازی، چون شود کار؟
  زهرا عشقی *

اصاًلَ به نظ��رم در ماه مبارک دل به جای جس��م آدمی در جای 
دیگری ساکن است، در سحرهای مسجد ارگ، در نیمه شب های 
حسینیه آقامجتبی تهرانی و شاید در حیاط مسجد شهدا؛ دل در 

ماه رمضان مستقر آنجاست.
شب به شب می رویم و به آن سری می زنیم... اما امسال رجب و 
شعبان گذشت و برای ش��ب های ماه مبارک هم به خانه نشینی 
عادت کردیم، اصاًل کاش امس��ال، ش��اهد همزمانی اس��فند و 
فروردین و اردیبهشت با رجب و شعبان و رمضان نبودیم، کاش 

این روزها طور دیگری رقم می خورد.
خدا بیامرزد سازنده اسکایپ و واتساپ را! خیلی این مدت به کار 
آمدند. اگر جاسوسی هم باشند مهم نیست، بگذار آن چشم آبی یا 
موطالیی که هزارها کیلومتر آن طرف تر دارد جاسوسی می کند 
صفای بین خانواده های ایرانی را حتی در این تماس های تصویری 
ببیند و دلش برای خودش بس��وزد که چرا ایرانی نیس��ت و در 

خانواده اش چنین صفا و صمیمیتی وجود ندارد.
البته آن طرفی ها که تکلیفشان با خودشان معلوم است؛ در کشور 
ما در زیر ماسک های خیلی ها لبخند پنهان شده است، سختی 
وجود دارد ولی مردم ما با سختی ها کنار می آیند، کنار می آیند 
و در این ش��رایط سخت نیز به فکر یکدیگر هس��تند. مردها، به 
خصوص جوانان شان، در مساجد و تکیه ها مشغول خدمت رسانی 
به مردم هس��تند، و زن ها هم، هم جوانان شان و هم میانسال ها 
و حتی پیرزن ها، به دوختن ماسک با چرخ خیاطی های خانگی 

برای توزیع بین مردم مشغولند.
ما که اهل فن نیستیم اما اهل فنش می گویند کار سختی است 
دوختن با چرخ خانگی؛ چون هم سوزن آن می شکند، هم نخ آن 

درمی رود و چرخ صنعتی برای این کار بهتر است.
الحمدهلل که در کشور ما مردم به دنبال ایجاد این منحنی قشنگ 
بر روی لب های یکدیگر هس��تند اما غربی ها باز هم سنگ تمام 
گذاشتند... فیلم هایش هست؛ فروشگاه ها در چند دقیقه خالی 
می شود، بر سر دستمال توالت دعوا می ش��ود، بعضی کشورها 
هم بارهای ماس��ک یکدیگر را می دزدیدند. باز هم خدا را شکر 

می کنم.
*  نشریه دانشجویی سپیدار
 شماره 1۵8، دانشگاه تهران

گشت نشریات

گوشه و کنار نشریات


