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آخرین آمار مبتالیان و 
فوتی های کرونا در ایران

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت گفت: از روز 
شــنبه تا ظهر یکشنبه 
۹۷۶ مورد جدید کرونا 
در کشور شناسایی شد و 

مجموع مبتالیان کووید-۱۹ در کشور به ۹۷هزار و 
424 نفر رسید. به گزارش ایسنا، کیانوش جهانپور 
با اشاره به روند نزولی ابتال به این بیماری در کشور، 
بیان کرد: از روز شــنبه تا ظهر یکشنبه 4۷ بیمار 
کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و بعد از ۵۵ روز 
موارد فوتی ناشی از این بیماری به کمتر از ۵۰ رسید. 
درمجموع جان باختگان این بیمــاری به ۶هزار و 
2۰3نفر رسید. او افزود: خوشبختانه تاکنون ۷8هزار 
و 422نفر از بیماران، بهبودیافته و ترخیص شده اند. 
جهانپور اعــالم کرد: 2هزار و ۶۹۰ نفــر از بیماران 
مبتالبه کووید-۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند و روند بستری در آی سی 
یوها همچنان کاهشی است و امیدواریم این روند 
ادامه یابد. او گفت: تاکنون 4۹۶ هزار و 2۷3 آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
    

مراجعه بیش از ۱۸۷ هزار زن به 
پزشکی قانونی به دلیل نزاع

در سال گذشته ۵۷۵ 
هزار و ۷ مصدوم نزاع به 
مراکز پزشــکی قانونی 
کشــور مراجعه کردند 
این رقم در مقایســه با 

سال قبل از آن که آمار مراجعات ۵8۰ هزار و ۷۰ نفر 
بود، نه دهم درصد کاهش یافته است. به گزارش مهر، 
از کل مراجعین نزاع در سال گذشته 38۷ هزار و 8۷۰ 
نفر مرد و ۱8۷ هزار و ۱3۷ نفر زن بودند. بر اساس این 
گزارش در این مدت استان های تهران با ۹۹ هزار و 
۹۰۷، خراسان رضوی با 4۹ هزار و ۹2۵ و اصفهان 
با 4۱ هزار و ۵۱۰ نفر بیشترین و استان های ایالم با 
دو هزار و 8۷8، خراسان جنوبی با سه هزار و ۶24 و 
بوشهر با سه هزار و ۹2۱ نفر کمترین آمار مراجعین 

نزاع را داشته اند.
    

بهبودیافتگان از کرونا به شکرانه 
سالمتی پالسما اهدا کنند

مدیــرکل انتقــال 
خون اســتان تهران از 
بهبودیافتگان ویروس 
کرونا خواست به شکرانه 
سالمتی مجدد، با اهدای 

پالســما، به کمک بیماران مبتالبــه این ویروس 
بشــتابند. به گزارش ایرنا، محمدرضا مهدی زاده 
گفت: حدود ۱۰ روز اســت که از شروع به کار مرکز 
انتقال خون اســتان تهران واقع در خیابان وصال 
و همچنین ســتاد مرکزی انتقال خون ســازمان 
انتقال خون درواقع در جنب برج میالد برای اهدای 
پالسمای بیماران مبتالبه ویروس کرونا می گذرد. او 
ادامه داد: افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و یک ماه از بهبودی آن ها گذشــته، می توانند به 
مرکز مراجعه کنند و از آن ها ۵۰۰ سی سی پالسما 
گرفته می شود و پالسمای اهدایی آن ها فریز و بعد از 
غربالگری و تست سالمت ذخیره می شود و به مراکز 
درمانی که درخواست کننده این پالسما برای درمان 
بیماران مبتالبه ویروس کرونا باشند ارسال می شود 

و در اختیار آن ها قرار می گیرد.
       

نگران شیوع همزمان کرونا و 
آنفلوآنزا در فصل پاییز هستیم

یــک کلینیــکال 
یســت  ژ لو بیو و میکر
گفت: ویــروس کرونا 
در هــوای گــرم کمتر 
می شود و به طور کامل 

از بین نمی رود، حتی در ماه مرداد هم همین طور 
است و تنها از حالت اپیدمی به پراکندگی تبدیل 

می شود.
به گزارش ایلنا، احمدرضا بهره مند بیان کرد:  
وقتی حرارت از 3۵ به باال و تا 4۰ درجه برســد، 
این ویروس شروع به فروکش کردن می کند. در 
حقیقت اشــعه یو وی ای موجود در نور خورشید 
براساس اطالعاتی که داریم، تکثیر این ویروس 

را کاهش می دهد.
این کلینیکال میکروبیولوژیست تأکید کرد: 
ویروس کرونا در هوای گرم کمتر می شــود، اما 
وجود دارد و به طور کامل از بین نمی رود، حتی در 
ماه مرداد هم همین طور است، اما همان طور که 
سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده است؛ انتظار 
می رود در فصل پاییز یعنی در ماه های مهر، آبان 
و آذر سیر سینوسی جدیدی از بیماری کرونا به 

وجود آید که منطبق بازمان آنفوالنزا است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کرونــا، بحرانی که تنهــا در عرض 
چند ماه تمام جهان از چین تا آمریکا را 
گرفت. ویروسی که برایش مهم نیست 
قربانی اش آسیایی اســت یا اروپایی، 
ثروتمند است یا با فقر کلنجار می رود، 
سیاســتمدار، هنرمند یا پیرمردی که 
از جهان فارغ و به زندگــی روزمره اش 
مشغول است. این ویروس که تاکنون 
جان مــردم زیادی را نه تنهــا در ایران 
که در تمام جهان گرفته و دســت بردار 
هم نیست حاال تبدیل شــده به یکی از 

معضالت بزرگ دنیا.
درست است که این ویروس عجیب 
و ناشناخته با خودش روزهای سختی 
آورده و زندگی مردم جهان را از حالت 
عادی خارج کرده اســت؛ اما در مقابل 
برخی خوبی های انسان درگیر شده با 
روزمره های زندگی را عیان کرده و سبک 

زندگی ها را تغییر داده است.
تغییر چهره و سبک زندگی 

با شــروع کرونا در ایــران قرنطینه 
خانگی هم آغاز شد. قرنطینه ای که قرار 

بود دو هفته باشد و بیش از دو ماه به طول 
انجامید. البته این زمان برای آن هایی 
که امکان در خانه ماندن دارند بیش از 
این حرف ها هم طول خواهد کشــید. 
به هرروی در این میان با توجه به طوالنی 
شدن دوره قرنطینه و سختی هایی که در 
خانه ماندن با خود به همراه داشت، مردم 
تصمیم گرفتند کمی سبک زندگی خود 
را تغییر دهند تا هم تنوعی باشد و هم 
اینکه روزهای قرنطینه را راحت تر و با 

آرامش بیشتری به پایان رسانند.
یکی از خصوصیات انسان سازگاری 
با شــرایط و پذیرفتن آن است و بحران 
کرونا بار دیگر ثابت کرد انسان می تواند 
با شرایط سخت نیز خودش را تطبیق 
دهد و از دل سختی ها خالقیت به وجود 
آورد. در روزهای اخیر بارها شاهد این 
بوده اید که خانم های خانه برای حفظ 
جان همسر و فرزندان به کارهای عجیب 
و جدیدی دست زده اند. از پخت نان در 
خانه با کمترین امکانــات تا تغییر نوع 
ارتباط با اطرافیان. به گفته روانشناسان 
این تغییر سبک زندگی عوارض ناشی 
از قــرار گرفتن در بحــران را به صورت 
چشمگیری کاهش می دهد و شرایط را 
برای بازگشتن به دوران پساکرونا فراهم 

می کند. به گفته رئیس ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور هم تغییر 
سبک زندگی در روزهای کرونایی آثار 

خوبی داشته است. 
محمد حاتمــی در گفت وگو با ایرنا 
بیان کرده اســت که با پذیرش سبک 
زندگی جدید مردم عــادات جدیدی 
مانند ماندن در خانه، ایجاد فعالیت های 
جدید به منظور آرامش  بخشی و استفاده 
از فرصت ها و ارتقای سالمت جسمی و 

روانی را تجربه می کنند.
او همچنیــن اظهار کرد: بــا ورود 
ویروس کووید ۱۹، اســترس و نگرانی 
وارد زندگی مردم شد و ازاین رو با ترس 
منطقی یعنی اینکه ما فوراً با شــرایط 

جدید خود را تطبیق دهیم، ســازگار 
شدیم که این امر باعث می شود از خیلی 
عوارض روانی ناشــی از اســترس حاد 

ویروس کرونا جلوگیری شود.
به گفته حاتمی سبک زندگی جدید 
برای اقشــار مختلف متفاوت است؛ با 
توجه به سن، جنس، امکانات، منطقه 
جغرافیایی و نوع شــغل سبک زندگی 
تفاوت هایــی دارد. هر فرد یــا خانواده 
می تواند در این نــوع زندگی برای خود 
یک سبک تدوین و آن را اجرا کند. در این 
سبک حتماً مسئله اقدامات بهداشتی، 
اســتفاده از تکنولوژی هــای جدید و 
شیوه های آرام بخشی در خانواده مدنظر 

قرار می گیرد.
او در بخش دیگری از صحبت هایش 
به این اشاره  کرده است که دستاورد مهم 
ســبک زندگی کرونایی افزایش سواد 
سالمت جسمی و  روانی و سواد رسانه ای 
و تکنولوژی های جدید است که در آینده 
آثار بسیار ارزنده ای در ارتقای سالمت، 
پیشگیری، پیشرفت و تسهیل زندگی 
انسان ها خواهد داشت. به عقیده حاتمی 
تأثیرات این تغییر سبک زندگی آن قدر 
زیاد است که اگر این اتفاق رخ نمی داد 
شاید سال ها نمی توانستیم به این موارد 

دست پیدا کنیم.
جوشش مهربانی در روزهای 

ویروسی
ویروس کرونا با همه دردســرها و 
بدی هایش، خالــق صحنه های بدیع، 
ناب، زیبا و البته فراموش نشدنی نیز شده 
و آن سیل خروشان مهربانی، همدلی و 
نوع دوستی هم وطنان در این روزهای 

سخت است. 
مردم ایران نشان داده اند در هر زمان 
که به کمک آن ها نیاز اســت در میدان 
حضور دارند. از همــان روزهای اول که 
ماسک و دستکش و وسایل ضدعفونی 
کمیاب شــد و هرکدام به قیمت های 
نجومی و عجیب به فروش می رســید 
مردم ایران به صورت خودجوش تالش 
کردند تا به اقشار کم درآمد این لوازم را 
برسانند. در تهران و بسیاری از شهرهای 
ایران کارگاه های خانگی تولید ماسک 
شــروع به فعالیت کرد. عــده ای دیگر 
مواد ضدعفونی کننــده و الکل را بین 
نیازمندان تقســیم کردند. گروهی به 
سراغ کودکان کار و زباله گردها رفتند و 
به آن ها آموزش دادند تا این روزها چطور 

از خودشان مراقبت کنند.
کسادی خریدوفروش در این ایام، 
باعث شــد برخی از کســبه حتی در 

پرداخت اجاره بهای محل کسب خود 
یا وام هــای بانکی خود عاجــز بمانند. 
باوجوداین اتفاقات بســیاری از خیران 
نیز دســت به کار شــدند و برای یاری 
افراد نیازمند قدم برداشتند. عده ای از 
مالکان پاساژهای خرید، با حضور میان 
مستأجران خود و مشــاهده وضعیت 
موجود قرار بر این گذاشتند که به دلیل 
اوضاع پیش آمــده و از رونــق افتادن 
خریدوفــروش، اجاره بها از مســتأجر 
خود دریافــت نکنند یــا اینکه مبلغ 
اندکی دریافت کنند. البته در این میان 
کمپین های دیگری نیز شکل گرفت و 
موارد دیگری که همه ما خوب از آن ها 

باخبریم.
خدمت کرونا به محیط ریست

از سوی دیگر کرونا بر محیط زیست 
نیــز تأثیــر خود را گذاشــته اســت 
به طوری که در دو ماه اخیر بســیاری از 
شهرها و ازجمله تهران بارها هوای پاک 
را تجربه کردنــد، حمید طراوتی فعال 
محیط زیســت در مورد تأثیر کرونا بر 
محیط زیست معتقد است: کرونا روی 
محیط زیست به اندازه ای اثرگذار بوده 
که تعداد زیادی از مطالبات طرفداران 
محیط زیســت را برآورده کرده است، 
به شــکلی که برخی حتــی به طعنه 
بیان می کنند که شــاید این ویروس را 
طرفداران محیط زیست در طبیعت رها 

کرده باشند.
وی می افزاید: برای مثــال یکی از 
مشکالتی که طرفداران محیط زیست 
همواره درخصوص آن صحبت می کردند 
این بوده که صنعت هوایی بسیار رشد 
کرده، مسافرت های هوایی افزایش یافته 
و بنزین هواپیما نیز دی اکســید کربن 
زیادی را وارد جو می کنــد که با توجه 
به شــیوع کرونا این موضــوع کاهش 

چشمگیری داشته است.
طراوتی بیان کرد: حمل ونقل زمینی 
و بین شهری کاهش یافته است. تولیدات 
بســیاری از کارخانه ها بزرگ کم شده، 
بنابراین ســهم آن ها نیــز در آلودگی 
به شــدت کاهش یافته که این موضوع 
نقش بسیار زیادی بر کاهش آلودگی هوا 
و انتشار کربن داشته است. حمل ونقل 
زمینی نیز حتی بیــش از حمل ونقل 
هوایی تحت تأثیر کرونا قرار گرفته است. 
کاهش حمل ونقل هوایــی و زمینی و 
تولید کارخانه هــا از نتایج مثبت کرونا 
است، البته این کاهش همواره نمی تواند 
عاملی مثبت در نظر گرفته شود، بلکه 

باید مدیریت شود.

کرونا مهربانی را بیدار کرد
همان طور که پیش تر هم گفته شد 
آمدن کرونا در کنار تمام سختی هایش 
لحظه های شیرینی هم داشت. برای 
مثال تقدیر از پزشکان و کادر درمانی، 
قرارهای دســته جمعی برای تشویق 
این قشــر زحمت کش کــه بیش از 
2 ماه از زندگی خود جداشــده اند و 
در حال خدمت رســانی بــه بیماران 
هستند. اخیراً هم شــهرداری برای 
تقدیر از تالش های این قشر فراخوان 
دیوارنگاری شهری را برای قدردانی 
از تالش جامعه ســالمت در مقابله با 

بیماری کرونا منتشر کرد. 
اما این فراخوان تنها راه برای نشان 
دادن محبت به پزشکان نبود. روزهای 
ابتدایی و اوج کرونا بود که مردم برای 
تشکر از کادر پزشــکی غذای آماده، 
آبمیــوه و خوراکی های مقــوی را به 
بیمارستان ها می بردند و ازآنجا بود که 
مهربانی مردم آن همه در این شرایط 
ســخت اقتصادی ثابت شد. پس ازآن 
هم هرکســی در جایگاهی که داشت 
برای خوشــحالی مــردم دریغ نکرد. 
معلمان زحمتکش با تمام سختی هایی 
که شــبکه ها و برنامه هــای آنالین 
آموزشی داشتند بی کم وکاست و حتی 
خارج از ساعات اداری به دانش آموزان 
درس های عقب افتاده را آموزش دادند. 
هنرمندان کنسرت های آنالین برگزار 
کردند، مردم به صورت ناشناس سری 
به دفاتر حساب وکتاب سوپرمارکت ها 
زدند و حســاب پرداخت نشده افراد 

کم درآمد را تسویه کردند. 
مردم بیشتر به فکر کارتن خواب ها 
و معتادهــای بی خانمــان افتادند و 
برایشان غذا درست کردند. خالصه 
اینکه این روزها کرونا ســختی های 
زیادی با خود داشت؛ اما نکته مثبت 
بارزش این بود که مهربانی مردم را بار 

دیگر عیان کرد.

نگاهی به نیمه پر لیوان کرونا!

مهربانی هایی که عیان شد

یادداشت

علیرضا خانی، روزنامه نگار و جامعه شناس

بر باالی تپه ای در شهر وینسبرگ آلمان، قلعه ای قدیمی وجود 
دارد که مشرف  به شهر است. اهالی شهر، افسانه ای زیبا درباره این 
شهر دارند که به آن ها غرور و افتخار می بخشد. می گویند در قرن 
۱۵ میالدی لشکر دشمن شهر را تصرف و قلعه را محاصره می کند. 
اهالی شــهر برای رهایی از مرگ به قلعه پناه می برند. فرمانده 
دشمن به قلعه پیام می دهد که قبل از حمله ویرانگر خود حاضر 
است به زنان و کودکان امان بدهد تا از قلعه خارج شوند. فرمانده 
دشــمن همچنین به خاطر رعایت آیین جوانمردی موافقت 
می کند هر یک از زنان حق داشته باشند یک قلم از دارایی خود را از 
قلعه خارج کنند، به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند.

چهره حیــرت زده و سرشــار از بُهت فرمانده دشــمن به 
هنگامی که هر یک از زنان، شــوهر خود را کول گرفته و از قلعه 

خارج می شوند، تماشایی بود.
درباره زنــان بــزرگ و نقش آفرینی های آن هــا، و به ویژه 
فداکاری ها و ازخودگذشتگی ها و عشق ورزی های زنان در طول 
تاریخ، سخن ها گفته شــده اما آنچه کماکان مغفول و برزمین 
مانده، ســهم زنان از مدیریت جهان آشــوبناک امروز اســت. 

در هنگامه شیوع کرونا و در شــرایطی که رهبران قدرتمند و 
پرمدعایی همچون دونالدترامپ و بوریس جانسون عملکردی 
رقت انگیز در برابر آن نشان دادند تایوان، نیوزلند، آلمان، فنالند، 
دانمارک، ایســلند و حتی بنگالدش کشورهایی بودند که این 
ویروس هولناک را به خوبی و شایستگی مدیریت و مهار کردند 

و مانع از شیوع گسترده و برجاگذاشتن تلفات سنگین شدند.
وقتی به این کشورها روی نقشــه جغرافیا نگاه می کنیم و 
پراکندگی آن ها را از دو سوی اقیانوسیه از جنوب شرق آسیا تا 
شمال غرب اروپا می بینیم، تنها یک پاسخ برای این پرسش داریم: 
رهبران همه آن ها زن هستند. زنان در طول تاریخ، حائز صفت 
فداکاری بوده و هستند. این فداکاری، هم در نقش »مادر« تجلی 
می یابد و هم در جایگاه مدیر و سرپرست یک مجموعه، سازمان، 
شهر یا رهبر یک سرزمین. امروز نوع فداکاری مرکل با فداکاری 
اسالف او که در قلعه وینسبرگ شوهران خود را کول گرفتند و 
نجات دادند، تفاوت دارد. او با بسیج همه نیروهای بهداشتی و کادر 
درمانی و دستور تست وســیع و فراگیر کرونا، جامعه خویش را 
نجات می دهد. همین کارها را خانم»جاسیندا آردن« نخست وزیر 
نیوزلند در دوردست قاره اقیانوسیه با تصمیم سفت وسخت برای 
جلوگیری از انتقال ویروس انجام داد. همان گونه که در آن سوی 

قاره اروپا، خانم »کاترین یاکوبس دوتیر« دستور به انجام تست 
در مقیاس گســترده داد تا از جمعیت 3۶۰ هزارنفری ایسلند 
چیزی کم نشود، در سوی دیگر آســیا، خانم »شیخ حسینه« 
رئیس جمهوری کشــور فقیر و پرجمعیت بنگالدش، به رغم 
محرومیت کشورش، همه جهد و تالشش را به کاربرد تا جمعیت 

۱۶۵ میلیونی کشورش را از خطر کرونا نجات بخشد.
آن ســوتر، در تایوان رئیس جمهوری دانا و توانایش، خانم 
»تسای اینگ ون« طرحی درانداخت، که کشور 24 میلیونی اش 
را در برابر کرونایی که از همســایه اش، چین نشات گرفته بود، 

چنان مصونیت بخشد که پس از چهار ماه فقط ۶ کشته بدهد.
در نروژ و دانمارک نیز، نخســت وزیران زن، اوضاع را چنان 
مدیریت کردند که جامعه شــان، در برابر مدیران مرد اسپانیا و 

ایتالیا، سالم و سربلند از آزمون بیرون آید.
بدون تردید این ها نمی تواند تصادفی باشد. به ویژه که تنها 
۷ درصد رهبران جهان زن هســتند و معمــوالً در هنگامه ها و 
بحبوحه های دشوار، کارنامه هایی به مراتب بهتر برجا می گذارند. 
همان طور که در رفتارهای نابهنجار و مجرمانه ازجمله اختالس، 
دزدی و فساد مالی و سیاســی، زنان، به نسبت مناصبی که در 

اختیاردارند، سهم ناچیزی دارند.
در کشــور ما نیز، زنان ســهم ناچیزی از مصادر مدیریتی و 
حکومتی دارند. سهم زنان از پارلمان کماکان کمتر از ۱۰ درصد 
اســت و وعده رئیس جمهور روحانی در بهمن ۹۶ که یک سوم 

پســت ها و مناصب دولتی را به زنان واگذار می کند، کماکان بر 
زمین مانده است و این در اوضاعی است، که سهم زنان در آموزش 
عالی سال هاست از مردان بیشتر شده است. شاخصی که گواه بر 

شایستگی و توانایی زنان ایران است.
شــاید اگر زنان مسئول بهداشت شــهر، مترو، اتوبوس ها، 
حفاظت از جنگل ها، دشت ها، کوه ها، تاالب ها، دریاچه ها و دریاها 

و جانوران و همه جانداران بودند، اینک اوضاع بهتری داشتیم.
شاید اگر یک مادر در مسئولیت نظارت نشسته بود، همین 
هفته پیش صدها هــزار جوجه بی گنــاه، بی رحمانه قتل عام 
نمی شــدند. شــاید اگر در خاورمیانه رهبــران زن حکمرانی 
می کردند، به جای بوی باروت و خون، عطر نرگس و یاس در فضا 
می چرخید. شاید اگر مردان کنار می کشیدند و یک مادر ، پرستار 

زمین می شد، اکنون دنیا جای بهتری برای زندگی بود....

زنده باد زنان موفق عصرکرونا!

یکی از آثار کرونا کاهــش قابل توجه جرایم 
واقعی و تغییر شکل آنها به جرایم مجازی است 

در یک برآورد کلی، آمارها حاکی از 

آن است که با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
و قرنطینه در شــهرهای جهان 38 هزار سایت 
کاله برداری جدید فعال شده و این جرایم به طور 

کل 3۰۰درصد افزایش داشته است.
در ایران نیز بر اســاس گزارش های رسمی 
با افزایــش ۹۵ درصــدی جرایم ســایبری از 
ابتدای ســال تاکنون مواجه بوده ایم که حدود 
8۰ درصد آن در حوزه مالی و اقتصادی و شامل 

کاله برداری هــای اینترنتی و برداشــت های 
غیرمجاز بوده است. آثاری را که این ویروس بر 
جرایم ارتکابی دارد می توان از دو منظر کاهشی و 
افزایشی آن موردبررسی قرارداد. یعنی از یک سو 
با کاهش تردد شهروندان در سطح شهر، افزایش 
حضور آنان در منزل و استفاده از خدمات آنالین 
می توان انتظار کاهش میــزان وقوع جرایمی 
نظیر سرقت از منازل، ضرب وجرح و ... را داشت 
و از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان استفاده از 
فضای مجازی و خدمات رایانه ای، افزایش وقوع 
جرایم در این حوزه امری محتمل است. افزایش 

استفاده از خدمات آنالین در کنار باال رفتن میزان 
بیکاری مشاغلی که صاحبان آن ها نیاز به حضور 
فیزیکی در جامعه دارند، باعث شده تا بزهکاران 
فضای مجازی در پوشــش ارائه شغل در حوزه 
خدماتی مثل تولید محتوا، پشــتیبانی سایت، 
پاسخگویی در بخش فروش اینترنتی و ... اقدام 
به جذب شهروندان و دریافت اطالعات حساب 

بانکی آن ها کنند. 
نکته ای که کارشناســان حوزه تکنولوژی 
اذعان می کنند این است که بسیاری از مردم در 
خصوص امنیت فضای مجــازی و فناوری های 

جدید از توجه و هوشــیاری کافــی برخوردار 
نیستند. از سوی دیگر بدون آن که متوجه عواقب 
و آسیب پذیری آن شوند تمایل دارند هر فناوری 
و ابزار جدیدی را امتحان کنند بخصوص اگر به 
بحث اقتصادی مرتبط باشد. بنابراین بالفاصله هر 
نرم افزاری را بر روی گوشی شان نصب می کنند 
و به همین سادگی جرایم مجازی افزایش پیدا 
می کند. بحث امنیت در فضای مجازی از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. این موضوع نیاز به 
مراقبت و اطالع رسانی مستمر دارد که متأسفانه 

در کشور ما به میزان الزم این اتفاق نمی افتد.

با چشم باز خرید اینترنتی کنیم

ویروس کرونا با همه 
دردسرها و بدی هایش، 

خالق صحنه های 
بدیع، ناب، زیبا و البته 

فراموش نشدنی نیز شده و 
آن سیل خروشان مهربانی، 

همدلی و نوع دوستی 
هم وطنان در این روزهای 

سخت است

یکی از خصوصیات انسان 
سازگاری با شرایط و 

پذیرفتن آن است و بحران 
کرونا بار دیگر ثابت کرد 

انسان می تواند با شرایط 
سخت نیز خودش را تطبیق 

دهد و از دل سختی ها 
خالقیت به وجود آورد
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