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سهیل محمدی

اقشار آسیب پذیر و دغدغه مسکن

سیروس الوند :زندگی آنالین سرنوشت محتوم امسال ماست

در شرایط فعلی حتی اگر سینماها باز شوند با توجه به اینکه اعالم شده  40درصد ظرفیت ،بلیت فروشی
میشود و  50درصد فروش آن هم از ما گرفته میشود و نیز تعداد زیادی فیلم که پشت اکران مانده ،به نظرم
همین اکران آنالین کمک میکند تا فیلمهایی که بعداً در سینماها اکران میشوند وضعیت بهتری داشته
باشند .وقتی بسیاری از کارها بهصورت آنالین انجام میشود ،پس چرا اکران فیلم و ...آنالین نشود؟ زندگی
آنالین سرنوشت محتوم امسال ماست.
کارگردان سینما در گفتوگو با ایسنا
از اکران آنالین فیلم جدیدش «آنجا همان ساعت» گفت.

بازارخاموشیکهکرونانشانمانداد

تحــت تأثیــر شــرایطی کــه شــیوع بیمــاری کرونا
پیش روی صنعت نشر کشورمان گذاشته ،شاهد
حرف روز
تقویــت و شــکلگیری صفحــات کتابفروشــان و
ناشران در شبکههای اجتماعی یا فضای مجازی
بودیــم .اتفــاق مثبتــی کــه بخشــی از آن قابــل
مشاهده اســت و برای درک تأثیرات جدیتر آن
هم باید قدری منتظر بمانیم.
ماکان زهرایی
یکــی از تجربههــای خــوب ایــن ماههــای
مدیر اجرایی و
صنعــت نشــر کشــورمان را میتــوان در عملکرد
فروش نشر کارنامه
و شعبه نیاوران
فروشگاههای شهر کتاب مشاهده کرد؛ از آنجایی
شهر کتاب
کــه شــعبه نیــاوران ایــن مؤسســه از ســوی نشــر
کارنامــه اداره میشــود در جریــان تجربههــای این مؤسســه هســتم که
بخشــی از آن را بازگــو میکنم .یکی از مســائلی که تعجــب من و دیگر
دوســتانم را بــه همــراه داشــته ،اســتقبال دور از تصور مــردم در خرید
تلفنی کتابها بود؛ اتفاقی که حتی فراتر از فروش اینترنتی پیش رفته
و موجب جابه جا شدن ارقامی در خرید و فروش کتابها شد که هرگز
پیشبینی نمیکردیم.
شــیوع ایــن بیماری نشــان داد که افــزون بر مخاطبانی کــه خواهان
خریــد اینترنتــی یــا حضــوری کتــاب هســتند مــا بــا نــوع دیگــری از
عالقهمندان هم طرف هســتیم که ترجیحشــان به تهیه آثار به شــیوه
تلفنی اســت .آنقدر اســتقبال مردم از این طریق خوب بود که با وجود
بازگشــایی دوباره کتابفروشــیها هنوز متقاضیان بسیاری در این زمینه
داریــم و کار تا جایی پیش رفته که شــاید با درنظر گرفتن چند پرســنل
برای فروش تلفنی ،تغییراتی در کتابفروشیمان ایجاد کنیم.
نکتــه دیگــر دربــاره خریدهــای تلفنــی امــکان اســتفاده از ظرفیت

برخی پرسنلی بود که کار خود را از دست داده بودند و از این طریق در
بخشهایی همچون ارســال مرسولهها همکاری کردند .از جمله نقاط
تمایز فروش تلفنی به اینترنتی که مخاطبان از آن استقبال زیادی هم
کردنــد این بود کــه به جای انتظار یــک هفتهای ،کتابهــای خریداری
شــده خــود را همــان روز دریافــت میکردنــد .محدودیتهــای کرونــا
منجر به آن شــد که متوجه شــویم نشــر ایران از ظرفیت بازار خاموش
و بیســر و صــدای خریــد تلفنــی هــم برخــوردار اســت .شــاید برایتان
عجیــب باشــد اما بســیاری از خریــداران این شــیوه ،در تمــاس تلفنی
دربــاره کتابهــای مورد نظــر خود ســؤالهای متعددی میپرســیدند
و حتــی از مــا درخواســت ارســال عکــس کتابهــا از طریق شــبکههای
اجتماعــی را میکردنــد .از بحث فروش تلفنی که صحبــت درباره آن
فرصت بیشتری طلب میکند بگذریم ،تقویت بخش فروش اینترنتی
و مجازی کتاب یکی از ملزومات دنیای امروز اســت که شــیوع بیماری
کرونا ضرورت تســریع بیشتر روند آن را نشــان داد .یکی از راهکارهایی
که طی این چند ماه مطرح شــد و حتی پیشنهاد همراهی آن به ما هم
داده شــد برپایی سیستم مشترک فروش آنالین میان کتابفروشیهای
شهر ،آن هم بهصورت منطقهای است.
اتفــاق خوبی خواهد بــود منتهی چگونگی برپایــی آن باید به نقد و
بررســی گذاشــته شــود .اتفاقات این چند ماه نشــان داد؛ مردم بیش از
قبل متوجه ضرورت تهیه محصوالت فرهنگی از جمله کتاب شدهاند،
بنابراین معتقدم وقتی از این شــرایط عبــور کنیم باید منتظر تحوالت
تازهای در عرصه نشــرمان باشــیم که پیشبینیهای قبلی ما را به هم
خواهد زد .این روزها باالخره تمام میشــوند ،منتهی آنچه که میماند
تجربهای ارزشــمند اســت که میتوان از آن در راســتای بهبود صنعت
نشر کشورمان بهره گرفت.

چند نکته درباره کاظم بایرام بخش

آمدهام از خلیجفارس دفاع کنم
#دراگون

پرتــابفضاپیمــای دراگــون بــا موشــک فالکــون  ۹آنقــدر هیجان داشــت که
شهروند
همچنــان بحــث دربــارهاش در شــبکههای اجتماعی ادامــه دارد .عکسها و
فیلمهایی از لحظه پرتاب این فضاپیما منتشر میشود و کسانی که اطالعاتی
مجـــازی
دربــاره ایــن ماجرا دارند با دیگــران اطالعات را به اشــتراک میگذارند .اینکه
یگانه خدامی
فضاپیما ســاخت شــرکت خصوصی بوده مسألهای اســت که کاربران زیادی
بــه آن اشــاره کردهاند؛ البتــه در کنار بحثهــای جدی باز هم شــوخی درباره
فضاپیما را میشود بین نوشتهها دید« :پسر ،فالکون  ۹یه محفظه شامل دوتا
هشتـگ آدم رو بــرد در ارتفــاع  ۱۰۰کیلومتــری زمیــن رها کرد بعد برگشــت وســط دریا
عین پنیر نشســت .انگار مســخرهبازیه»« ،کاش آنقدر پول داشــتم که االن تو فالکون  ۹به مقصد
کهکشــان نشســته بودم نه تو ماشــین به مقصد ســرکار»« ،یه نکته جالب دیگــهای هم که قضیه
پرتاب دیشــب ایپیس ایکس و ناســا برام داشــت اسم شــناوری بود که فالکون  ۹بعد از رهاسازی
تو  ۱۰۰کیلومتری برگشــت روش نشســت .اســمش؟ « ،»Of course, I still love youاگر من جای
یکــی از اون فضانوردهــا رفته بودم فضــا ،اولین چیزی که بعد از پرتاب موشــک و خروج از زمین
یــادم میافتــاد ایــن بود کــه زیر
کتــری رو خاموش کــردم یا نه؟
و تــا بازگشــت دوبــاره بــه زمین
اســترس داشــتم!»« ،قرار است
امــروز ۲فضانورد امریکایی پس
از ۱۹ســاعت ســفر بــه ایســتگاه
فضایــی جهانــی برســند .دوگ
هرلی و رابــرت بنکن برای ۴ماه
آنجــا خواهند بــود .امریکا برای
نخستین بار پس از نزدیک به۱۰
ســال ۲فضانــوردش را از مرکــز
فضایــی کنیــدی در فلوریــدا بــه
فضا اعــزام کرد« ،».من بیشــتر
از اینکه بخوام جای اون آدمایی
باشــم کــه میرن فضا .دوســت دارم جزو اون دســته از افرادی باشــم که تو اتــاق کنترل عملیات
وقتی موشک میره باال جیغ میکشن و همدیگه رو بغل میکنن که کل زحمتاشون موفقیتآمیز
بوده»« ،جدی دیشــب دو نفر آدمیزاد با موشــک رفتن فضا بعد خود موشــکه دنده عقب گرفت
برگشت رو زمین نشست؟ بابا شاید همه با هم خواب دیدیم»« ،دارم ویدئو فرود فالکون رو نگاه
میکنــم از یوتیــوب .جــدی چقدررررر فضا خفنه .تصــور اینکه بری یجا که فقط تاریکی و ســکوت
و امــکان بازگشــت کم هســت من و یاد مــرگ میانــدازه« ،»..همچین همتون خوشــحالین انگار
با خصوصی شــدن ایــن قضیه فرداش ثبتنــام میکنید میرید فضا ،لعنتیهــای پولدار»« ،االن
که فضاپیماعه داره ۳۰هزار کیلومتر بر ســاعت حرکت میکنه یه پرشــیا پالک کرج داره پشــتش
نــور بــاال میزنه»« ،این قضیه قدرت بخش خصوصی تو امریکا که میتونه حتی شــاتل فضاپیما
پرتاب کنه رو خیلی بیش از حد بزرگ نکنید .اون ور قضیه هم ببینید ،یه ناســایی هم هســت که
بیــاد دو نیــم میلیــارد دالر باهاش قــرارداد ببنده»« ،پرتــاب موفقیتآمیز دراگــون ،عمالً آغاز به
حقیقت پیوستن فیلمای علمی تخیلیه».

ســلیقه انســانها بشــدت در حــال شــخصیتر و
خاصتر شــدن است و این به معنای گردشگری
تک نگاری خاص است.
گردشــگری یک صنعت فرا بخشــی اســت و
بخشهــای مختلفی درگیر موضوع گردشــگری
هستند.
طبیعتــاً ســینما بهعنــوان یــک هنــر پیشــرو
و پیشــگام میتوانــد در معرفــی جاذبههــای
گردشــگری و ایجــاد تعلقخاطــر شــهروندان به
اماکــن تاریخــی و فرهنگــی گردشــگری بســیار
خسرونشان
فعال فرهنگی
مؤثر باشــد .کارشناســان گردشــگری هنــری را با
تعبیر گردشگری پســتمدرن یاد میکنند .ما دودسته گردشگر هنری
داریم ،گردشگر منفعل تئاتر و فیلم میبیند و یک بازدیدکننده صرف
اســت اما گردشــگر هنری فعال یک ســفر تجربهگرا و آهســته وتوأم با
مشــاهدهگری خــاق را تجربــه میکنــد .کشــورهای مختلــف دنیــا با
اســتفاده از جاذبههای سینما و ادبیات ،خودشــان را معروف کردهاند
این در حالی است که ایران شهرهای هنری دارد که در حوزه موسیقی
و صنایعدســتی معروفانــد و میتواننــد جهانی شــوند اما متأســفانه
در بخــش تبلیغــات بویژه در حــوزه هنر قوی عمل نکردیــم .ایران اما
جذابیتهــای بیشــماری دارد کــه بــه نظر میرســد با وســع دریایی،
نیازمنــد یــک موزه جامــع ملی دریایی اســت کــه آداب دریانــوردی و
ساحلنشــینان مختلــف کشــور را در خــود جمع کند .وظیفــه دولتها
اســت که از این فرهنگها محافظت کرده و اجازه فراموشــی بیشــتر را
ندهنــد .این امر میســر نمیشــود مگــر اینکه در قالــب محیطی به نام
موزه اینها نگهداری و حفظ شود.
فیلمبــرداری زیــرآب در عمقهــای مختلــف بیشــتر بــه کمــک
تجهیزات فیلمبرداری شامل کپسول هوا ،دوربین و پوستههای زیرآبی
و تجهیــزات نورپردازی زیرآبی دارد .این کار نیازمند آموزش حرفهای
بوده و میبایســت بهطور تخصصی از تجهیزات تنفسی و سیلندر هوا،
تجهیــزات نورپــردازی خــاص و دوربینهــای خــواص با پوشــش ضد
آب اســتفاده کرده و معموالً جهت فیلمبــرداری از موجودات زیرآب،
مرجانها و کشتیهای غرقشده میشود.
ظهــور عکاســی دیجیتــال توانایــی زیــادی بــرای عکاســی و
تصویربرداری زیرآب ایجاد کرد ،از عکاســی تفریحی زیرآب تا عکاسی
حرفهای زیرآب .شــما قــادر خواهید بود دوربینها و محفظههای ضد
آب خــود را نســبت بــه عکسهــا و تصویرهایی کــه در نظــر دارید چه
بهعنوان تفریحی و چه حرفهای تهیه کنند.
شــاید روزی تصویربــرداری زیــرآب آرزوی بشــر بــود امــا امــروزه
بــا پیشــرفت تجهیــزات و فنــاوری براحتــی و تنهــا بــه کمــک آموزش
صحیــح شــما میتوانید به زیــرآب رفتــه و تصویربرداری کنیــد .تمام
مــواردی کــه تا بدیــن جا مطالعه کردیــد تمام چیزهای اســت که باید
در کنــار یــک متخصص قــرار بگیرد تا ایــن چرخه بتوانــد زنجیره خود
را کامــل کند.برتری ایرانزمین نســبت به دیگر کشــورهایی که تاکنون

دستبهکارهایی از این قبیل زدهاند بهخصوص در حوزه مستندسازی
دریایی حضور کاظم بایرام بخش در کشور است.
خود او درباره آغاز کار میگوید« :بعد از ورودم به دانشگاه دیدم که
قایقرانی ورزش موردعالقه بنده وجود ندارد ،پس رفتم سراغ غواصی
و وقتهای آزادم را صرف یادگیری این ورزش میکردم .از سوی دیگر
داشتم رشته موردعالقهام یعنی عکاسی را دنبال میکردم .حاال برای
غواصی کردن در ســطوح باال ســالها رفتم آفریقا و استادی داشتم به
نام آقای توره در ســنگال در کنار اقیانوس اطلس .غواصی Free dive
یا غواصی آزاد را ایشــان به من یاد داد .حال اینکه ،غواص شــده بودم
آنهــم آزاد بدون وســیله خاصی و فقط بایــد دوربین مخصوصش را
هم تهیه میکردم؛ و در فرانســه عکســبردار و مستندســاز حرفهای در
مورد زیردریا به تعداد انگشــتان دودســت بیشتر نبود ،ولی آزاد در آن
زمان فقط من بودم».
او در ابتــدای حضــور در ایــران ،بــه جزیره کیش آمد و در بازگشــت
در نزدیکــی پاریــس یک نمایشــگاه تشــکیل داد و به لطف عکســی که
از یــک صــدف به رنگ آبی و قرمــز در جزیره هندورابــی گرفته بود در

فســتیوال  Okeanos Montpellierدر فرانسه شــرکت کرد .اقدامی که
نتیجــهاش دریافت ســه جایزه بود .جایــزه فدراســیون جهانی صدف
شناسی ،جایزه فدراســیون جهانی غواصی ،جایزه بزرگ کل فستیوال
که نصیب او شد.
زمانــی کــه از دلیــل بازگشــت او ســؤال میکنــم بــا شــور و حــرارت
خاصــی میگوید« :آمدهام از خلیجفارس دفاع کنم» بایرام بخش در
اینسوی دنیا در تالش است که با فعالیتهای فرهنگی ،مثل ساخت
فیلم ،مقاله ،کنفرانس و برگزاری نمایشگاه ،مردم دنیا را بیشتر با نام
زیبای خلیجفارس آشنا کند.
کاظــم بایرام بخش در ســالهای مختلف تصویربــرداری در نقاط
مختلــف دنیــا بــا کســب دانش در رشــته ســینمای مســتند به وســایل
و لوازمــی دســتیافته اســت کــه همچــون گنجینــهای ارزشــمند برای
نسلهای بعد به شمار میرود.

عکس نوشت

حسن توفیق یکی از پیشکسوتان مطبوعات و کاریکاتوریست و
مدیرمسئول نشریه طنز توفیق ،دیروز درگذشت.
او برادر ارشد حســین و عباس (از نوههای خواهری حسینخان
توفیــق ،بنیانگــذار روزنامــه توفیــق در ســال  ،)١٣٠١متولــد ١١
اســفندماه  ١٣٠۴بود که در رشــته حقوق قضایی دانشگاه تهران
تحصیــل کــرد و از دوران محمدعلــی توفیق ( ،)١٣٢٢رســماً به
جمع طنزپردازان توفیق پیوست .حسن توفیق پس از برکناری
ســردبیران چپگرا و متمایل به حزب توده ،سردبیری توفیق را
با همراهی برادرانش برعهده گرفت و بیشتر کاریکاتورهای روی
جلد توفیق در دوره دوم و سوم ،کار اوست.
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آموزش مجازی نیاز به
مسئولیت اجتماعی دارد

در ایــن روزهــای کرونایــی ،قرنطینــه و
یکی از تعطیلــی مــدارس و دانشــگاهها ،توجــه
هزارتا بســیاری افــراد روی آمــوزش آنالیــن یــا
تدریــس در فضاهــای مجــازی جلــب
شــده اســت .در ایــن میــان ،رشــتههای
تحصیلــیای وجــود دارنــد کــه تدریــس
آنهــا تنها در قالب یک ســخنرانی ســاده
پیام فروتن
در فضــای مجــازی نمیگنجــد و نیــاز به
طراح و استادیار
ابــزار و فناوریهــای متعدد دارنــد .یکی
دانشگاه تهران
از این رشــتههای عمــده ،تئاتر و هنرهای
نمایشی است .این رشته که از زیر رشتههای متنوعی برخوردار
اســت ،نیاز به وســایل بســیاری ،برای انتقال آموزش درست و
منطقی دارد .در همین راســتا ،بحثهای آکادمیک متعددی
در جریان اســت .عدهای آموزش آنالین تئاتر را اصوالً نشدنی
میداننــد و برخــی دیگــر ،ایــن شــیوه را کامــاً میپســندند و
معتقدنــد بایــد با تحوالت روز همراه شــد .تعــدادی دیگر نیز
در میانه میدان ایســتاده و از جنبههای مختلف به این رویکرد
مینگرنــد .اما بــرای آمــوزش از راه دور ،آیا تنها دسترســی به
فضاهــای وب و مجــازی کافــی اســت؟ در ایــن نوشــتار تالش
میکنیم تا از زاویهای دیگر به این مسأله نگاه کنیم.
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،یکــی از ۱۹
وزارتخانه دولت و مســئول برنامهریزی ،پشــتیبانی و توسعه
زیرساختها و قابلیتهای ملی مخابراتی و اطالعاتی ایران
اســت .این وزارتخانه تقریباً تمــام مؤلفههای مورد نیاز برای
آمــوزش از راه دور را در یــد قــدرت خــود دارد .از اینترنــت و
کنتــرل و نظارت بــر آن گرفته تــا تلفن و خدمــات تلفنهای
همراه .این روزهــا بحث و گفتوگوها غالباً در حوزه اینترنت
خالصه میشــود .از ســرعت پایین نت گرفته (نگارنده شــب
گذشــته یکی از کالسهــای آنالین خود را بهواســطه ترافیک
و ســرعت پایین نت از دســت داد و کالس یاد شده به زمانی
دیگر موکول شد) تا هزینه هنگفت اشتراک و خرید بستههای
اینترنتی .همینطور میتوان به فقدان زیرســاختهای الزم
و بســترهای مــورد نیــاز بــرای آمــوزش از راه دور اشــاره کرد.
ضمــن اینکه فیلترینــگ برخی فضاهای مجازی و آموزشــی
نظیــر تلگــرام ،توئیتر ،فیسبــوک ،یوتیوب و ...را نیــز نباید از
نظر دور داشــت .فضاهایی که هریک میتوانند نقش مهمی
در آمــوزش و ارتبــاط میان دانشــجویان و اســتادان ایفا کنند.
الزم بــه توضیح نیســت که تا چه میزان ،فیلمهای آموزشــی
و آکادمیــک را میتــوان بهراحتــی از طریق یوتیوب مشــاهده
یــا به اشــتراک گذاشــت .امــا وزارت ارتباطات و فنــاوری یک
مجموعــه مهــم دیگــر را نیــز هدایــت و مدیریــت میکنــد:
«پســت» .بیتردید در ایــن روزهای فاصلهگیــری اجتماعی،
پســت نقش مهمــی در جابهجایــی اطالعات مکتــوب دارد.
بخــش مهمی از این اطالعــات در نقلوانتقال کتاب خالصه
میشــود .در این جا بد نیســت بهعنوان مدرس تئاتر ،به یک
نمونه که برای شخص من ایجاد شد اشاره کرده تا به غرض
اصلی بحث دست یابیم:
بهمنظور ارسال تعدادی کتاب آموزشی برای دانشجویانم
س از گرفتــن چند
بــه یکــی از دفاتــر پســت مراجعــه کردم .پــ 
پاکت ،نوشــتن نشــانیها و قرار دادن کتابهــا در آنها به یکی
از کارمندان پشــت باجه مراجعه کردم .ســام و خوش آمدید
و خســته نباشــید کــه اصــوالً متعلق بــه کارمندان ما نیســت و
احتماالً در جهان دیگر باید بهدنبال آن بگردیم .پس از مدتی
کــه از بیتفاوتــی کارمنــد یاد شــده مأیوس شــدم ،بــه کارمند
دیگــری که به مانیتور خیره شــده بود ،مراجعه و ســؤال کردم
که آیا ایشان میتوانند کار بنده را راه بیندازند یا خیر؟ با پاسخ
مثبت ایشــان ،داســتان آغاز شــد .ابتدا به وزن برخی پاکتها
ایــراد گرفتند .ظاهراً برخی از آنها  300گرم بیش از  2کیلوگرم
بودنــد کــه در اینصــورت بایــد آنهــا را بهجــای قــرار دادن در
پاکت ،در جعبه میگذاشــتند! عــرض کردم لطفاً انجام دهند
و کتابها را بهصورت بســته ارســال کنند (این در حالی بود که
هیــچ ترازویی برای مشــتریان قــرار نداده بودنــد) .اندکی بعد
موضوع دیگری باب شــد :نداشــتن کد پستی! عرض کردم کد
پستی برخی از دانشجویانم را ندارم .در ادامه موضوع دیگری
عنوان شــد :نداشــتن کد ملی گیرندگان! عرض کردم کد ملی
آنها را ندارم .در ادامه ،شماره تلفن همراه گیرندگان را طلب
کردند .دیگر کاسه صبر ،رو به لبریز شدن بود و کار به بگو مگو
کشــید .پاکتهــا را گرفتم و به شــعبه دیگــری مراجعه کردم.
تمام آنها بدون حتی یک ســؤال ،پســت شــدند! تنها ،کارمند
مهربــان آنجــا یــادآوری کرد کــه برخــی پاکتها کمــی اضافه
وزن داشــتند که اســتثنائاً آنها را پســت کردیم؛ اما در مراجعه
بعــدی لطفاً به ایــن موضوع دقت فرمایید .رســید را گرفتم و
به شــعبه قبلی بازگشتم .به ریاست شعبه اعالم کردم ،بدون
کد پســتی ،کد ملی ،شماره تلفن همراه ،کار امروز من با لطف
و مهربانی کارمندی دیگر انجام شــد .و تصور میکنید واکنش
ایشــان چــه بود؟ پیــدا کردن نــام کاربر شــعبه دوم از رســید و
تهدیــد به شــکایت از ایشــان به اتهــام دورزدن قانون پســت و
پلمب کردن دفتر یاد شــده! در حالیکه خود ایشــان ســاعاتی
قبل ،در حال پذیرش پاکتهای بنده با ثبت وزنی پایینتر در
سیســتم بودند که فرآیند ارســال بستهها با بهانههای یاد شده
متوقف شد!
جنــاب وزیــر! بــرادر بزرگــوار مــن! آمــوزش از راه دور و
پیشرفت در عرصههای علمی ،بیش و پیش از اجرای هرگونه
زیرســاخت فناورانــه ،نیــاز به آمــوزش ،فرهنــگ ،مردمداری،
حمایــت ،همــکاری ،همدلــی ،احســاس مســئولیت ،تعلــق
اجتماعــی ،ادب و بســیاری از مؤلفههــای در دســترس دیگــر
دارد .آموزههایــی که نه ربطی بــه تحریمها دارند و نه نیازمند
صرف هزینههای هنگفت .نکات مثبتی که متأسفانه در میان
بســیاری از کارمنــدان نهتنهــا وزارتخانه شــما ،که در بســیاری
از ادارات دولتــی و خصوصــی دیگــر نیــز وجود نــدارد .فقدان
فنــاوری و امکانات را میتوان با کمی بذل ادب ،حســن انجام
کار و همــکاری تاب آورد .آمــوزش از راه دور ،پیش از هر چیز،
نیاز به مسئولیت فردی و اجتماعی دارد.

